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3--صالاولالفصل

أوليةهعلوهات

اعتمادأاعتمدالقديمفلسطينتاريخعنكتبمالكانِحقآالمؤسفمن

بهجاهما3مععاأخذالاحوالمنحالبايةيمكنلاالذكطالقديمالحهدعل-للط

وهي)مثهالاولىالخمسةالاجزاءتسطرهاالتيفالكتابات.تاريخيةكحقائق

وأيعةالطهاسطوريعومامنها(الاولىفلسطينلحصورأساسأاخَهتالتى

مذ.حصرويصعب.الحاضرانوقتفيتاريخباًاثباتهايستحيلمضكللةأخبارذو

الأصلحمنيكونوقدعنهالكلىلابتعادهاالتاريخيالاطارضمنالآنالمحلومات

وموالقديمالتاريخعصورعبروتطورهاليهوديالمعتقددراسةضمنادراجها

المضللةوالرواياتالاسطوريةبارالاتهذهانوالعجيب.الفصلهذاموضوع

عنكتبمنلجميعالاساصصارتحالياالتاريخيوالسندارولبلاينقصهاالتي

فلسيئاغتصابفينظرياالصهيونيوناستندوعليهاالقديمفلسطينتاريخ

واحتلالها.

شثيقسولىالقديمالعالملمدنيةيقدموالماليهودانالمحروفةالامورومن

الىسنتعرضالذكلطالقديمالعهدأولهماأصالتهماعدمالحديثةالادلةأظهرت

العراقآدابمنمستمدبهجاءمااكثرانلناوسيتضحبحدفيمابايجازطبيعته

لأول)ربما(عك!سالذ!طالامروفلسطينسوريافيالكنعانيينومنومصرالقديم

اليهودىالممتقدوالثاني.الهْةبلمنمسيرةأحداثهتجعلللتاريخفلسفةمرة

وقدو-لنعانومصرالعراقأديانمحتقداتمنمزيجأكونهعنالآنفحرفالذي

التاريخية.مسيرتهافينفسهاالاديانعذهبهتأثرتبماتأثر

وكونالاولىاصولهحولالآراءتناقضنرىاليهوديالمحتقدأخذنافاذا

القاطحة.البرامينوانعدامالادلةلقلةوذلكمفتوحةتزالمافيهاليحثمجالات
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كوثائقاليهاالركو!يمكنلاالتيالقديمالعهدكتاباتهيالمصادرفأهم

وقصصواساطيرحقائقمنخليطسولىليستفهيا)حديثبالمعنىتاْريخية

تمتلاامورعليهاوادخلتالزمنمنطويلةحقباالناصكاتناق!وتقاليدوات،ر

العلماءيجمعيكادالتيالعثصرالوصاياحتىلايقوليهوديعالمفهذابصلةاليها

ميئتهاوعلىبكاملهاتكنلمألاصليةالتوراةمنالمتبقيالوحيدالشيءأنهاعلى

صحةعلىبرهنتقدالاثريةالادلةانغير.)9(موسىبهاأتىكالتيالحالية

القديمالعهدأجزاءفأهم.الحقيقةمأخذبذلكفاخذتءباراتهامنقسم

هي:مصادراربعةعلىاستندتقد(موسىالىالمنسو؟"الخمسة)الأسفار

بدايةحدود)والايلشهي.(.مقالعاشرالقرنمنتصفحوالي)الياهوي

يرالاتالربعبداية)والتئنية(.مقالثطمنالقرنمنالاخيرالربع

.(..مق044حوالي)وانكهنوني(..مقالسابعالقرنمن

يوشعفكتب.الاخرلىعنالواحدةط:يعتهاباختلافالقديمالعهداجزاءوتمتاز

ير3والمزاأيوبأسفارأفا.خيةتاريعةطذاتوغيرهاوالملوكوصهوئبلوالقضاة

خاصةوغيرهاودانيالوحزقيالوجرماياأشعياواسفار.فثمعريةوالامثال

اواضحاوالتناقضالكتابةفيالتوتيببحدمجميعاامتيازهاجانبالى.بالاز،ياء

المستمر.والتكرارا-بارهافي

بفضلالقديموالعهدالقديمةفلسطينتاريخعنمحلوماتناازدادتوقد

مختلفوفيإلفحسبالمقدسةالارضفيليساجردتالتيالحديتةالاكتشافات

الافكارمنوالعديدالغامضةءباراتهمنالكتيروأوض!تالادنىالشرقأجزاء

بالنسبةقيل!عليهاالمتمار!التواريخمنهذبىتكما.فيهالتاريخيةوالاحداث

والدينيةالمقدسةشب،للكتاباتأهميةهناكانكما.فيهةالمروللا-"،ر

والهالاخاوالتلمودوالمدراش)الابوكريفا(الرمزيةالرؤىمف!والتاريخية

,AbbaHillel Silver, Moses and The Original Torah
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المعلؤماتوبعضس(فو)جوزويوسفالاسكندرانيفايلووا!جاداسكتابات

الرومانية.وخاصةالكلاسيكيةالمصادرفيالمتناثرة

العهدعباراتبعضىانجد،ْالحبريالدينأساصعنتحرينافلدلى-أ

ذكرجاءفقد.الاوائلالعبريينباعتقاداتالحيويةفيبأساصتوحيالقديم

بنىابراهيموان.لابراهيم)ال!ه(جاهوفهفيهظهركموقعشخمفياليطمخرة

حاليأالخليل)رامتمامرةبطمشجرةعند)الخليل(حبرونفيلابنهلذبص)2(

علىابراهيمعزمنبأاخرىعبارةوتذكر.(الخليلشمالميلينحواليبعدعلى

يعقوبقيامعلىالجزءنفسوينص.نفسها)3(البطمشجرةقربابنهذبح

والتيشخمفيالبطمش!رةتحتأصحابهلنساءاقراوومعغريبةألهةبدفن

الاشجارعبادةتكنولم.)4(الشجرةفيساكنربهبانيعقوبباقتناعفسرت

وقرنواجارالألفالفينبقيونقدسفقدالقديمالادنىالثصرقءلىالغريببالأمر

ذكروقد.عشتروتمثلباربابهموالنخلوالياسكالصنوبرمنهابعضاً

أنواعمنهايعطهـنكازوافقدللثصجرتكريمباًطقسطسميساطمنلوقيانوص

تقديسمدىتريناحقيقةوهذه،الأربابتماثيلحولهاويطوفونالغاليةالزينة

بطونبعضعرفتكما.)5(متأخرةعصورحتىللشبرالمنطقةهذهسكان

Elonitesالالموينينمتلمعينةلأشجاربانتسابهاالحبريةالقبائل

.()6(البلوطشجرةبطئ)

استخدمتاشي)المازيبا(االقدسةبالصخوركذلكالربوجودويرتيط

جوزاياالملكاصلاحاتحتىالأوازلللحئريينالربوجودتمتلوظلتكمذابح

.\:18؟13:8الخليقةسفر-3
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terley, and Th. .H Robinson, Hebrew!ث.W.O Oe

28-27..London,،)4591 pp),ولReligio

94.,Lucian,De Dea Syria
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وةصاللشنالشرة.الاثلعلى..مق621سنةفي.(.مق)064-906

مذبحامسمالفولالصهعليهاأطدققدالأضاحيعندهاتذبحلكيشاؤولالملك

يةسعكتابزجاهكما.الاردنغربالاصلىيينالحبرمزاروكان.جاهوفه)7(

الثضالقرنمنتصفحتىقدسيةذاتلالش!!ندمةغيردائريةلصخورذكر

سذورداكميحقوب(9(الىبتلموقعماززيباالعبريوننسبوقد..)8(.مق

ضضمثلعدةمناطقفيشاؤولوضعهاانتيبتلكالشبهكثيرةصخور

-جبلبينالممرعندالقدسشمالميلااربعينحواليبعدعلىنابلسقرب)

اِلىأميازستةبعدعلىالحاليةالجبمدينة)وجببيون(عيبالو-بلجرزيم

اميالعثصرةمسافةعلىسمويلنبيموقعربما)\(ومزيا)ْ(القدسغربيشمال

.(القدسشمالأميالثمانيةهسافةع!!الناصبةاوتلالقدصشيال

رغمللحيواناتتقديسهمفيواض!بالطوطميةالحبريالمعتقدارتب،رونرىكذلملك

المختلفةاحيواناتابحبادةالعبريينلتعاقمثلوخير.العثصرالوصاياتحذير

علصوروجودعنفيهانقرأالتيحزقيالرؤيافيوردماهومتأخرحتىإوةت

جنبالىجنبآالقذرةوالزواحفالحيواناتمنلانواعالقدسفيالممبدجدران

كما.لعبادتها)9؟(شيفانبنجاززانيااسمهشف!يتصدربينماالآصناممع

الارودييقمثلحيواناتالىتنتسبالعبريةالقبائلبطونبعضاننجد

Arodites8ء،،!اه+والتولاتيين،الحمار)2؟(عشيرةأي

والكلبيينالبحيرعئسيرةأ!Becheritesوالبخيريينالدود)39(عشيرةأي

.3ه-TT:14الاولصموئيل-7

.4:4عاموص؟4:31هوسيا-8
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Calbitesومعتفداتلنظمبقاياهذ.تكونوربما.)14(الكلبعشيرةأي

.)59(سابقةقبليةطوطمية

يكمناليهوديةالحقيدةتطورعننذكرهأنيمكنالذلمحطالثانىوالدور-2

انالمصادرالقولمنولابد.واحفاده(وأولادهالخليلابراهيم)وهمالآباءعصرفي

عنهممعدوماتناجعلمماالتاريخيةبالمصادرليستالآباءزمنعنالمتوفرة

فيكأساصتفسيرهتموالذيبالاشجارالآباءبحضعلاقةذكرتمفقد.مضللة

كنعانية-اسماءهيالتيابراهيماسماءمنالاكثيران.الحب!!بالمعتقدالحيوية

فيأنذاكمعروفةلمدنكتسمياتظهرتقدأنعديماليلوسوللهيlوشرقية

وناهورتيراحامثال(الفراتوسطوشمال"واسطمار!دلضالتابهةالمنطف

أباراما،شكلعلىوردقدنفسهابراهيماسمانالىافيت،ءإفيو!ريرج

الاولىبابلسلالةعصرمنالبابليةالنصوصفي،رامااما؟،رامانم21؟،

عدمنالبابليةالرسائلبعضفينقرأمافحسب.ق.م.()083\-.153

جنوبدلباتموقعفيعليهاعثرالضى.(.مق)1582-1562صادوقاعموالمل!

منزراعيةأرضقطعةاستأجربسيطفلاحهوإ،راماأانبورسببا)16(شرق

.عشتار)17(أميلوأبوهأدداتوماسمهأخولهايددينسناسمهثريملاك

فيالابابلالىتردلمالأسمهذامنهاوالتيالثصرقية-الكنحانيةالاسماءبانعلطْ

1-IالعددسفرTO : TI.

.15 .W.R Smith, "Animal Worship and animal Tribes

,"amongthe Ancient Arabs and the Old Testament
Journalof.001-75ة Philology, Vol..9 ( 1880،) pp

.V Zapletal, Der Totemismus and die Religion des

1091(.,Israels,(Berlin

وتقركانرودبرسباسمالآنمحروفةمذهشورسييااطلالانالغريب16-

ومحاولة"بتعذيبالدينيةبالقصمصرمعروفنمروداسمهبملكالاخبار

مقامباسمالموقعمنقريبمحليمزاروجودجانبالى.ابراميمحرقه

الخليل.ابراهيم

1.17"George.A Barton, "Abraham and Archaeology

153,039(()09125.Journalof Biblical Literature, Vol
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اقرانيمكنلالذلك..()89(.مق)0591-5!16لارسة-اسنسلالةزمن

بالاسماءابراهيماسمربطيمكئولاالخليلابراهيممعهذاالبابليأباراما

الساميةإجاميعواالاشتقاقاتعنغريبغيرالاسمهذاانأساسعلىالاكدية

عنمتأخرةمصريةنصوصفيابراهيماسموردكذلك.الغربية-الشمالية

الملكقائمةفي)ابراهيم(ابرامذكرجاءفقد.الأبلهذاعليهالمتعارفا)زمن

القرنمنالثانيالنصف)الكرنكمعبدجدرانعلىالاولشيشو؟قاتمصسي

حلب()غربمرديختلفيمؤخراْكشفتالتيالوثائقوفي..()91(.مقالعا!ثر

المماثل!ايبريوممنهمملوكثلاثةاسماءبهاكانوثيتهةعلىعثرابلامملكةمواقعمن

استحالةبلصعوبةوهنأك.القديماله،بليللعصرالآثاروتعود.ابراهيماسمالى

ربمابانهمويربرحهذهالآبماءزمرةبهعاشتالذيللزمناكيدتاريخلاعطاءحالية

لمَ..مق1ه21-.ه00حدودفي)الاوسطالبرونزيالعصسفيبدورهمقاموا

.م.قعشروالسادسعشرالسابعالقرنيقفترةالمؤرخينبعضلىيرجحبينما

الخليقةسفرفيجاءفقد،ذلكعلىأضواءالقديمالعهدعباراتبعضتلقيوربما

ابراميمزمنالملوكمنحلفغزاهفلسطيقمنالثسقيانقسمان14()فضل

لجلعادالضرقيةالاقسامطولعلىجنوبأدشمقمنطقةمنبجيوشهمقدموا

و-للوكAlbrightألبرايتمنكلوأوضح.وموآب(الار!ن)شرق

Glueckقبلالخطهذاطولعلمهمةمدنسلسلةهناكبان

-لونعننقرأA-!\()1الخليقةسفروفي.عدةبقرون2وبعد..مق0002

(Gamaraوجامارا)سودومالسهلمدنفيهوقتازدهرْتعاشفيقدابراهيم

تحرياتاظهرتوقد.القديمالعهدفيوردكمازمانهفيللدمارتحرضتااللتين

.18 Franz .M Th. Bohl, "Bas Zeitalter Abraham")، Der

,AlteOrient.391,92(،)فى.ء33. Vol.

.91 James Henry Breasted, The Earliest Occurence of the

Name. Abraham, American Journal of Semitic

,(,Vol. 21, (Octoberلم!3لأ),Languagesand Literature

35...4(1091



الوقتذنكفيالسكانكتيفةكانتالمنطقةهذهبانوموآبأدومفيك!وكنيلسون

الخليقةسفرصورهاوكما،ابراهيمزمنفيالمنطقةهذهحالةانيعنيمما

حواليابراهيمعصركوناحتماليرجحالبعضجعلمماالآثاريللدليلمطابقة

..)02(.مق.؟..

وهذاتنقلاتهمفيالحميراستخدموارحلابدواًالآباءالقديمالعهدصوروقد

منالاخيرالربعحواليالا-تدجينهيتملمالجملانمنالآننعرفهمامعينطبق

.)21(جدعونايامحتىالقديمالعهدفيالبمالبدويظهرولم..مقالثانيالالف

يْالاوائلالسومرييقعصرمنذاستعمالهارغمالخيولندرةحقيقةجانبالى

الانسبياْعددهايزددلمولكن(السومريةاللغةفيحصانكلمةوجود)العراق

الاستعمالكثيرةشائعةنغدوولمْ.(.مق)0591-.153القديمالبابليالعصرفي

فلسطيقفيالآباءتنقلاتتنطبقكما.وبعده..مقعثصرالرابعالقرنفيالا

-لائتعندمامصرفيعليهالاعثرالتياللعننصوصمننستنتجهاالتيالحالةعلى

لتقبلومستعدةكبرىقوةايةغنمستقلةاوضبطبقلةفلسطينتحكمالاخيرة

عائلتهمعبدويةبملامحشضى)حسنبنيصوروتوضح.جديدةبشريةموجه

تظهركما.القديمةالمملكةعهدفيوآسيامصربينالتنقلحرية(وحميرهوامتعته

وسوريا-مصربينالاتصالسهولةالمصريةالوسطىالمملكةمنسنوحيقصة

بسلسلةالخليقةسفرفينقرأهاكماالاَباءتنقلاتانحصرتوقد.3فلسطين

نادونالاردنوشرقالنقبحتىشخممنالممتدةلفلسطيقالوسطىالجبال

مرج)جزريلوسهلالأردنواديأوفلسطيقشمالعلىبتجوالهميترددوا

الصورةهذهوتأتي(منهاالجنوإيةالمناطقعدا)الساحليةوالسهول(عامربني

السكانقليلةت!والهماراضيكانتحيثالبلادطبيعةعنالآننعرفهلمامطابقة

.02ل! 7 illar Burrows, What Means These Stones (Ne

71-07..pp591))؟,York
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*"--

!ض!



موطنبانالقديمالحهدأجزاءتجمعتكاد.البدو)22(تنقلحريةوتلائمجدأ

-يدام،حران)العليا)الفراتية(ا!*زيرةأرضشمالكانالاصليابراهيم

لأبنائهم.نساءلتأمينالمنطقةهذهالىبعضهمتنقلوردحيث(نهرايمأرام،أرام

صْمن،اسحقلولدهزوجةع!!للحصولحرانالىطريقهفيابراهيمكالْىفعندما

لابانيسكنحيثوذلك.()33(وأقاربيبلديالىذاهبأنا)قولهالقديمالعهد

انهجاءالذي(لبنانمنطقةفيالاسمبهذاالقرالربايسنالالهعرفوقد)

ورْوجهيعقوبأوىوأنهلاسحقكزوجةربيكااختهلهوقدمابراهيمطلبلبى

عاداتعلىالخوركطثيرالطفسركذلك.وراشبلLeahليهابنتيه

نقرأحيثواقاربهالاصليابراهيمموكلنمنمقربةعلىالخوريينبوجودالآباء

يرثهمنلديهيكنلمحيثلهوارثآَالدشمقيزورايلياابراهيمفبكيف

أخرلرجلعقيمشخصتنصيبوان.اللهغضبلقىالعملهذاوانوقتذاك

مدينةاتخدْواالذينالخورييقبينمعروفاًكانيتركماويرثبهيعتنيلهوارثاً

منهماخرىجماعاتوق!ت،لهمهامآمركزاَأكركوكقربتيه)يورغاننوزي

ناالعقيمةالزوجةعىأخرقانونحتمكما.الصغرلىوأسياوفلسطينسورية

طفلها.أوطردمالهيحقفلاسيدهامنالاخيرةرزقتماواذاجاريةلزوجهاتقدم

.)24(واسماعيلهاجرطردفيددأمتركانفابراهيم

ابنتيهجانبالىاخرىمنالزواجبحدميحقوبلابانا-بارانكما

عندعليهامتحارفاوضاعآَيعكسلابانوا)دهنمنوراشبلليهوامتماض

الآباءاسماءمنطائفةجذورعن؟قرأكذلك.)25(نوزيمجتمعفيييئالخورً

.22,John Bright, A History of Israel, ( Philadelphia

74-73.،(9591.pp

.4!24الخليقةسفر23-

.\:31الخليقةسفر34-

.25,.C .H Gordon, Biblical Customs and theNuzi Tablets:
The..2-أ Biblical Archaeologist, Vol. 3, 491())0 pp-

إلارضر.بائعةبلمنالارضلمشتريالاخويالتبنيمننوعافيْوزيونرى
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ولاوييعقوبأمثال..مقعثصرالثامنالقرنمنماريرسائلفيالاولىوالقبائل

عادييناشخاصاًيكونوالمالآباءانيستنتجالبحضجعلمماوبنيامينواسماعيل

-

الحائلةخارجالارضانتقالضدقانونيةمعارضاتاودينيةتحريماتسببهاربما

دينيةلأسبابانهمحيثالاوائلهـييقالحببينيشابههماوهناك.الواحدة

؟21:3الاولالملوك)سفرالعائلةغيرالىالملكيةتحولع!!يوافقوالمواجتماعية

"2-36:7؟7-27:11العددسفر!2:2مايخهسفر؟8:5اشعياءسفر

'TA-TVلاويينسفر : Co).لعروسهكصداقلخدماتهالشخصىتقديموان

سفر)موسىحالةفيكمافيرثهمالعروصلأبويذكرولدوجودعدمحالةفي

ليهمنيعقوبزواجومثل61(:3عزرة)سفريللايوبراز21(:2الخروج

والتيناشويبأر،1الىنوزينصوصأحدفيالاشارةوان.نوزيفيسائدا-لان

)31:34الخليقةسفرفيرإشبلقصةتشابهحملهايس!لأصنامالغالبفيمي

زوجهالحماية(بالنصترافيمسميت)والدهاأربابتماثيلحملتعندما

فيموجودةللعروسخادمةتقديمعادةوان.المستقبلفيانحائلةرأصوصيرورته

وشاع(6\:)24الخليقةبسفرربيكاقصةفيونقرأهالقديموالعراقنوزك!

الابناعطاءثم.ايضاالآباءومارسهوبابلآشوروبلادنوزيفيالزوجاتتعدد

الحبريينعندوكذلكالقديموالعراقنوزيفيموجودالارثفيالاسدحصة

وشمري(!3:4الخليقةسفر)روبينصلهالذيالارثمنولناالاوائل

الفردلجريمةالاجماعيةالمسؤوليةثم.وروث01(:36الاولالأخبار)سفر

وكذلك1-!(:21التثنيةسفر؟34الخليقة)سفرالعبريينالمحتلينعندموجود

كنعانارضاحتلالهملدىالاراضيالمبريونالمحتلونوزعوقد.نوزيفي

وبيىْنوزيمنكلوفي.نوزيفييبريكانمامثلبالقرعةاحيانا)فلسطين(

.الابوفاةعندالاخثمبناتهزواجفيقويةالأبسلطةكا؟تالاوائلالحبرييئ

الشضىكان7-11(:21الخروج)سفرالاوا+لالعبريينعندكماوفيْوزي

لأحدأولهسواءيريدكمايزوجهاانلأجلالمرأةع!ريحصلانيمكناحيانا

الخروجسفرفينقرأومراتعشرتزوجتامرأةعننقرأنوزيمننصروفي.أولاده

العهدوينصر.الهناتمعاملةتحاملانرجبالمرأةهذهمثلان9(:)21

بيتهامنعاريةجركا؟تانخائنةالزوجةانعلى!3(:16)حزقيال"لقديم

المرأةوكانت.تتزوجالتيالارملةللمرأةالعقوبةنفسنوزينصوءرتضع

يدهاتقطعبينمااصبعهايقطعأشوروبلادنوزيفيالر-لخصيةتمزقالتي

.11(:25التثنية)سفرالاوائلالحبريينعند

.D Winton Thomas, Archaeology and Old Testament

.Study, (Oxford ,)6791 Nuzi, by .C .J Mullo Weir, 9p
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مثلالىتشيرعبارةالقديمالحهدفيوردتوقد.)26(وبطونلقبائلرؤساءبل

3عدتهبجيشابراهيمدفعاذلذلك \ Aحلفلمواجهةبيتهأهلمنمدرإمنرجلا

.(TV)عليهالملوكمن

اورمنحرانالىهاجرقدابراهيموالدتيراحبانالقديمالههدبرناينى

بعبارةاكتفتبلاورتذكرلمالهقدسللكتاباليونانيةالترجمةارْولوالكلدانية

.)28(الكلدانيينارض

.)92(ابراهيمرأصكىصقطالرافدينبلادشمالاخرىءبارةوتذكر

لأسبابالعراقجنوبفيوليسحرانمنطقةفياورضةمدكونكتيرونويفضل

العراقشمالفيالسائدةوتلكالآباءمعيشةبينالحضا.يالتشابهمنهاكثيرة

الكلدانيينوكونالعراقشمالمعالدائمةالآباءعلاقاتالىاضافةونوزي()حران

شماللىاورسميتوربما.جدأمتأخرعصرفيالاالهراقجفوبفييظهروالم

اوروجودعننوزينصوصفينقرألَما.العراقجنوبفياوراسمعلىالعراق

شمالفيالعطشانهتل)الالاخنصوصوتعلمنا.3()ْالصغرىواورال!برى

خوياوراسموما.اور)31(باسمواحدةمدينةمناكئرهناكانالى(سورية

83..26.Bright, op. cit., p

.14:14ادخليقةسفر-'7

.15:17؟r1.11:28الخليقةسفر28-

9C_24:4،7نفسه.

,E..R Lachman, Harvard Semitic Series, Vol. XIV
,Cambridgeكأ,591(،)ثا Massach.,)0591 Text;75 ibid,)X

13:72.Text

5391(،,lets, (London؟.D .J Wiseman, The Alalakh Ta

157.،.
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اورفالمدينةيانيةصلفظةالا(إ،بلبلادفياوروكمدينةءإساطلاقهارتؤيالذي)

Tiامدينةعلىالامرنفسيعكسربماوالذكط . ji-;شمال)فياورمدينةت

منطقةبانعل!.حرانشماليميلا003حواليبعدع!ستقع(العراق

حالياً(تركيةوجنوبالفراتيةالجزيرةشمال)العراقشمالفياورفة-حران

.الاخميني)32(العصرنهايةحتىالكلدانية-الآراميةبالمنطقةسميت

الحراقجنوبسكنواقدأسلافثمأوالآباءبعضانالىأخرونوذهب

اوراواخرفياورسقوروصحبتالتيالاضطراباتزمنفي)ربما(عنهورحلوا

والسلامةللامنطاباًشمالا!اجرينوالعموريينالعيلاميينهبصاتمنالثالثة

بينال!بيرالتشابهلنايفسرقدوهذا.الأقربونواقاربهمموطنهموحيث

والانسالْىوا)طوفانونهايتهالكونوأصلالخليقةعنالخمسةالايبمفاز-لتابات

فييشكلفهذا.الاثنين"يقالقوانينفيانتشابهجانبالىبابلبلادمنوتلك

ذلكبعدالتوراةمنالجزءلهذاكتابتهموةتالعبرييناذهانفيبقيماالغالب

الىجيلمنبالروايةتنتقلظلتبابليةمعتقداتمنالاوا"لالآباءجلبهمما

.(ق.م)629-329داوودبنسليمان!دع!!تدوينهااْيامحتىجيل

منذارافديناوبلادالكنعانيينمنتعلموهابان!مدليلهناكليسبانعلط

.للبلاداحتلالهممنمتأخروقتحتىفلسطيقفياستقرارهم

دعوةعننقرأالخليقةسفرففيتجاراًالاَباءاعف!ارالىالبعضومال

الاقامةح!وقعليهمعارضاَالمدينةأهلالىللانضمامواولادهيعقوبشخمامير

الثالثسيليسحاتورسالةقراءةوعند.)33(والتملكوالتجارةالدائمة

rus .H Gordon, Abraham of Ur, Hebrew and Semitic632.حممه

Studies presented to Godfrey Rolles Driver, edited by

,cHardy,( Oxford!ل!.D.Winton Thomas and .W D

22,,(6391.pp.;83-82 Ur of the Chaldees, Iraq, Vol

202.9.13,*05(,0)691

21الخليقةسفر33- ، 01 : M14.

-13-



(TO--NTAY\مق.).فيشمرةرأس)اوغار!تفيوجدتالتيالحيثبمالملك

نقرأشخملأميرمعاصروةتفينقميياالملكالىمرسلة(سوريةغربيضمال

أهلدع....تابعكبلادالىتابعون(أورتامكاروأويلر)اورتجاران)

نايجبولكنهماوغاريتفيالصحادموسمخلالعملهمفييستمروناور

انههذاومحنى(ممتلكاتبثصراءلهميسمحلاوانشتاءاوغاريرتمنيحْرجوا

فيهاوالبقاءاوغارثتفيممتل!كاتشراءمناورتجارفيهمنعالذيالوذتفي

31لابراهيموكان.مدينتهفيوالتملكالبقاءحقشخماميرمنحهم Aرجلا

بصراحةتاوغارنصوصوتقول.بهموزءطةجماعةآنذاكدوماًالتاجردىول

الاميرالتاجرابراهيمانالوثائقهذهوترينا.لهم(جيوشلاالذيناور)تجار

تحت-لنمانفيدومامنهاتجارمجىءعنيعر!التياورمنالغالبفيأتىقد

الحيثيونيخاطبعندماأصتوراة)34(افيجاءماهذاويؤيد.الحيثيينرعاية

علاقتهمحسنعلىتدلوالتي(بيننااللْهأميرأْث)بقولهمابراهيم-برونفي

.)35(الحيثيالملكررعايةوتمتع-برونحواليابراهيمس!نفربما.به

أربابأعبدواشركينكانواصدقمأخذالقديمالعهدأخذنامااذافالآباء

أجدادممذكرجماعتهمنالعبرهـيمنالىموسىخليفةيشوعأعادوقد.)36(كثيرة

الآلهةمنكثيرأيحبدونكانواعندماواحفادهواولادهابراهيمبذلكقاصدأ

اسمهونفسهابراهيماسمحتىبانهقيلوقد.الثصركنبذالىاياهماداعب

برهو)جاموفه(اللهكونعنفيهنقرأالذيالوةتففي.)37(الأربابلأحد

.33:6نفسه34-

82-78..35.Gordon, Abraham...., op. cit. pp

.34:4،7الخليفةسفر36-

.37,.W .F Albright, The Names of Shaddai and Abram
)3591(،54(*Vol!ل(،Journal of Biblical Literature, (JB

039،."
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والذيالآبا،جميعصم-5)38(حرانتركالىابراهيمدعىالذيالوحيدالأباء

.مرارألهميظهركانانه4(أخر)ْمكانفينلاحط)93(البدايةمنذالكلعبده

وتنهتموسىء*كيءحتىجاهوفهتذ-لرلمالقديمالمهدءباراتفانمذاوعدا

امثالعندهماخرىارباباسماءوتذكر.)الايلوهيم(،لالهالآباءرب

يوحيماالتوراةفيوليسبثلوالرئويوالاولاموالعليونوالشد!ايال

.)41(البعضذكر-لمالتهتسمياتمذهبان

ياهناكوليسبموسىبدأتاللْهعبادةة،نالقولفيصريحالقديمفالعهد

عنوردمافانالعكسوعلى.ةبله)الدْ(دجا!وفهمحرفةايةيبيئحا)م!دليل

وعلاقتهربهعبادةفيالخاصةطريقتهلهكانتمنهمكلابانيهينالتوراةفيالآباء

ويحلف.اسحققريب،،ابراهام)ايلوهيابراهيمربامثالكتسمياتهمبه

ويعيد.والدهعشيرةبرباليمينيقسمكانمنهمكلاانايناحوربربلابان

الذيللزمنمقاربعصرفيالصغرىبآسياالآشوريونا-بعهماذاكرتناالىهذا

الخليقةسفرمنعثصرالخامسالفصلويضيف.تقريباْ)42(للآباءافترضناه

بهاالمضحىالحيواناتبعضاخذقدانه:مؤداهاابراهيمالىنسبهاحادثة

الظلامجنوعندما.الآخربازاءنصفكلوجعلنصفينالىذإيحةكلوقسم

هذ.أجزاءبينومرهوالربوجودلهمثلوسطهافيدخاذلماوأحدثنارأأضرم

تريدعندماالقديمالادنىالثصرقشعوبمعظمتحملهمايطابقوهذا.الذباثح

حدع!!،يعقوبكانوعندما.الآلهةمعاتفاقوعقدالربمععلاقةفيالدخول

.\:29الخليقةسفر38-

.4:26نفسه93-

بعدما.وما6:2الخروجسفر04-

87..41.Bright, op. cit. p

.42 .J Levey, Les Textes paleo- Assyrien et 1'ancien

testament,Revue.ولح de ,l histoire des Religions, Vol

65-92.09.4(،)391
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المكانبقدسيةيعلماندونبثلموقعفينامحرانالىطريقهفي،التوراةقول

فيفأخذ.والأرضالسماءبينيصلسلطَمتسلطالمنامفينفسهرأىحتى

صدقمأخدْالروايةهذهأخذنافاذا.بثلبربلتذكرهمعهأحجاراَالصباح

والههاالخاصربهاومدينهموقعل!لانيعتقدكانيعقوبانيعنيذلكفان

بينتميزالتيالقديمالأدنىالثصرقبأديانالاعتقادهذاوفيكرنا،الحامي

المناطق،بمختلف،الواحدالمعينللالهوحتى،لمدنهابافبةالآلهةمختلف

اربيل.وعشتاراوروعضتارنينولىعشتارفهناك

جوزيفوسويقرن،لمصرواولادهيعقوب!جرةعنالقديمالعهديذكرثم

المحدثونالمؤرخونيتفقويكاد.النيلأرضالهكسويىىبدخولالحدثهذا

ولاستقرارالسلطةيوسفلتسنمملائماًجوأتقدمالهكسوصزمنفيالحالةبان

عبرييقاسميناكتضمافجانبالى(..مق1738سنةحوالي)بمصرالعبريين

أفاريسوكونالهكسوصعهـءمنالمصريةالأزرارفيوحورهاشيعقوبهما

(Tanis)وطانيسرعمسيسمدينةهيالهكسوسعاصمة(Avarأْ)3

عنمعلوماتناباننرفانولنا.)43(زوانباسمالعددسفرذكرهاالتي

التيوالمصادرالقديمالعهدفيمحصورةوجميحهاجدأقليلةمصرفياحوالهم

جوشنأرضسكنواانهمالتوراةفيالواردةالاخبارمنونعرف.عليهاعتمدت

خروجهموانبمصر(النيلدلتامنالثصرقيالقسمفيالحاليتوميلاتوادي)

انقاذهممنموسىتمكنأنالىمصرفيوبقوا.الأولسيتيالفرعونزمنكان

.مصر)44(عنالخروجفيومساعدتهم

.13:32العددسفر43-

.44 .A .H Gardiner, "The Supposed Egyptian Equivalent

-ofthe Name Goshen," Journal of Egyptian Archae
,Vol.,5,)1891( pp.;223-218 .P Mallon(,ولل!ثا)(oloy

0Les hebreux en Egypte, Orientalia, Vol. ,3 291(،)1 pp
.*101-19
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؟ائيهوديالدينبتأسيسالكتيرو!يقرنهالذيمويمىهومنولكن-3

هعامرةءويمىعنتاريخيةوياؤقأية5(حالديناليسرانههيهامةحقيقةهناك

منعندناوليسكتاباتأيةيتركفلم.تارثخيةشضيمةلهترسمانيمكنلم

لديناوماستةالمصالعادت،تفيأثرأي"عفيتركولمشيءأيوحياتهعصسه

ا)فيا)وذتمنعدةقروند!دو؟تالتيالثص!هيةالمحفوظاتفيينحصسعنه

الدين.هذااو-دالذيهوانهع!!يدلما)45(التوراةفينىدولاا)يهنسبت

من!تقوشي4اسمهوانءبريَموسىأنبإ!ت!ءتكادارربريةفالمصمادر

.5!سيفىوسىالهكسز،رهنالمتوفرةالأدلةوأكنإخارجاومعناهاماشاالفعل

أيهودياا!رخاويوسيةر!صىالاسكندرانيالفليسو!اليهوديفايا!منكلويقول

ء:ريةعفالسادق-،ودياالاجماعخالفاقد-كونانوب!لكمهسكطءويمىاسمص

يدخلانوهرونمومهىانكيف(12-5)ا)-روجكض-طبفيفنتهرأ.اسهه

الآة-،تبأنواعذلكبعدوتهديدهلاِقناعهالفرعونمعللتحدثعدةمرات

المصرلىكالفرعونما!آَنتصمورأنجداًأصعبافمن.جماعتهميطلقلمان

5صريأءوسىكاناذاالاالنحوهذاعلى!قاعتيادبناءعمالرؤوساءمعيتفاوض

عنسنوىكماا"حضااعتقدولقد.ثانبيةسالمصالماْبمةالعائلةومنناحيةمن

.45-Eric Voegelin, Order and History, Israel and Revel
isianaState,91ثا)8، University Pressظo1(لأ،.on,Volةat

381-038..pp

:مو-ىءنالمههةالدراساتومن

Tuebingen, 3291;) Hugo),!كلPaol Volz, Mose - eine Wer
Gresmann,Mose,)1391ة and seine Zei،, (Guettingen

New York, 4891 ); Elias)ح،Martin Buber, Mos

,Auerbach,Moses,/لم (Amesterdam,;)5391 Henri Gazelle

,Moisedevant'1 histoire, in Mose'1 homme de'1 alliance

Paris,,)5591 pp.;27-11 Hans Joachim Schoepes, !ie)
-,GrossenReligiosstiften and ihre Lehren (Darmstadt

591،)0.كل!.42-25
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لنايصللمولكنهمصسيموسىاسمانالىآخرونوذهبكذلكموسىكون

مثلافهناكاطةلاالقدب-ةبالمصرية!هخاهافموسى.ضيةالدا)كتبءنكاملا

حذفمويىوربما.الخ)46(وأهموس(ط!وطالالهطفلأي)طرهـط!راسماء

وهناك.اعتقادهمحسبجديدأديضآاعتنقأنبحداسمهمنالأولا)شطرنفسه

احْرىوتاريخيةمقدسةوكتا؟تتوراةمناليهوديةالمصادرانوهوأهميتهلهأمر

وراثةونلقاْمعرفتناومن.المصرت!نالعهدأولياءمنكانموصىأنعلىتنصر

مولمى(اليهينسبالذيالعصروهو)الحديثةيةسالمصالمملكةمنسيالمصالعرثى

متزوجأأوللملكالمستقيمالخطمنكاناذا'إلاللتاجأحديرشحأنيم!نلا

ولما.المالكةللعائلةالمستقيمالخطومنالأزرقالدمعروقهافييسريرأة51من

مصريأيكزنأنمناذنبديكنلمالنصوصتنصركماآنذاكمتزو-آَموسىيكن)م

مرشحأي!ونلكيأيامئذالحاكمةالمالكةللعاثلةالمستقيمالخطومن)حتا

كت!ابيذكرهاالتيمصالقصولكن.ال!؟ريةالممصطدرذكرتماحسبللتاج

التىالخارقةفالامور.لاحقةءبريةافكارألناتعكسمولمىقهووزاتعنالخروج

عصرأفكارمنتأثيرالىتشيرصاوالهالحيةأمثالالفرعونحضرةفيمثلا..تاجر

السامرةبلا!فيبحللكهنةجاألاتحديلذاكرتناالقصةنفسوتجلبالأذياء

..مقالتاسعالقرنفي

بقتل!اليهوديةالمصادرتخبرنا؟الرسالةع!!موسىحصلميفولكن

سنوحيقصةكثيرأتشبهالوقائعوهذهابلدامنوخروجهلمصسي)47(موسى

سوريا(جوف)البقاعسهلعندكدمأرضالىوهربهالوسطىيةسالمصالمملكةمن

عل،التوراةمننستنتجكما،يكنلمموسىهربوعندما.أحاليةابا!نان

منوتزوجمعهمواتصلمدينأرضالىالتجاوقد.بهسيأتيالذيبالدينعلم

Eastern.46لما؟ك!،3ء41 .J .G Griffiths, Journal of Near

227.3(،09)591،،JNES), Vol.XI)

1..47.Midrash Rabbah,111,34 No
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مبدئيأاياهداعيةالرسالةأتتهوهنا.روويلالأءإ!(كاهنهم)جثراهمابنة

.والشقاءاليؤسبراثنمنينالعبرتخليصرع!سوائعكلمصسأرضالىللرجوع

بهبثصرأذياالدينبأنالاعتقادالىا!!عضىدفعتالتوراةمنالشهادةوهذه

(ياهوه)جا!وفهالالهوان.غيرليسمديناهلمنتعلمهماإلا!هوماموسى

ككائننقرأهاالتيالشخصيةولكن.الربوعتلكشكانعبدهالذيالربعو

أشكالفيظاهرالوذتنفسوفي(أنامنأناأهيهأشيرأهيه)أعماقهفيمخفي

انخاصةالتراتيلمنالكئيرفيو؟ةرأهبمصرمعرو!نفسههويريدكمامتحددة

جاهوفهأصلانولو.شكدونمصريتأثيرعلىدلوهذا)48(أمونبالاله

يةنوثاأهىيةذوكاله(فل!صطيق)كنعانبلادفيمعروفآكانوربماغامضآَيزاللا

مسمارياوحوفي.لفاسطينال!"ري!لألالاحتذبلويوياوأسماءتحت

بود(عامربنيمرجسهل,!عيثسفوجنينمجيدوبيقتتصاكلاتاناخمن

يو()لاسمهالاختصارويظهر.ياهوأهيالاسميذكر..مقالثالثالألفالى

فييواكىمتحتأيضآووردفلسطينفيمتأخرةعصورمنالجرارأياديعلى

منفليسالأهميةثانويفينبقبآاِلهـآَجاهوفهكانواذا.4(اوغاردت)اْنصو!ر

الفينيةيةصورملكإخةواأخابالملكزوجةجيزببلكا؟تلماذاندركأنالصعب

.بلعليانان!يمرالصوريالربمحليحلتراهأنفيصعوبةتجد

.48 John Wilson, Ancient Texts Relating to the Old

Testamen", (ANET), ed. by James Pritchar،4 (New

York,591.!،)فا,368

الىياْتيالذي)الاولزقرأ4سثالمص91السلا)ةمنأمونللربترتيلةففي

و)ذلكاإ؟دايةمنذالوجودالىترجالذيامون!الازمانأقدممنذالو-ود

تشاهدهولمالكتابةفييظهرلموشكلهمعروفةغيرالخفيةط!يعتهفان

وأقوىا!؟ثسعنهتسألممااعظمانه،مختفيوجلا)4خفيهو،احد

لأشكالالهظيمالاله،المنظربراق،الشكلخفي،معرو!يجعلهمما

.(الجسمفيوبتاحالوجهفيرعانهاموناسمهالخفي،كثيرة

M.,94.)3891،.ء.79 Virlolleoud, La Desse Ana", (Paris

--91-



منيكونوأنبدلاموسىانمؤداهانظريةفرويدسيجموندأوردوقد

ا!آمنالتيالديانةوهيالاصلفي(الشسىقرصعبادة)أزونديانةمعتنقي

وانفضبموتهوتدهورت..مقعشرالرابعالقرنفياخنازونالممريانفرعون

لهاوتحمس-بناهاوقدمويىبهافنهضالعامةبهارحبانبعدعنهاالناص

رأسهموعلىناشيءدينكلكف!السكانمنالمستضعفةالطبقاتفيلكوأيدته

مقدصاصدرفيوساء،فرويدنظريةفيهتعترالذيالوقتوقيه(ال!بريون)ْ

أدخلهالذيالأتونيالدينيكنلمالكثيريننظرفيوالمعقوليةانفطنةمنتصهـيهلما

العكسعلىكانفلقد.(فرويدافترضهكما)الب،دةمط!قعامآَدفيأاخناتون

والنقطة.تهواسالفرءونءبادةالامهطبقاتوع!!!قطالمالكةئلةبالعاخاصأ

الباحثيىْبعضيفترضهالذيوالزمناخناتونإينزمنبآَفارقآَهناكانهىالثانية

..مق0128سنةافتراضمع..قم0134سنةحواليالأولماتفقد،لموسى

العمرمنسنةعضرونلموسىكانواذا.مصسمنين"رالكلمعموسىخروجص

مستحيلوهذاالخروجعندسنةنيقثماعمرهفيكونتقدترأذلوهوا-ناتونزمن

الحمرفيكون.بعدهسنةأربينمنأكثرعاضانهالدينيةالكتبتذكرحيث

يرويهلمافخلاةأ.قبولهيمكنلاأمروهذاوفاتهحالسنةوعثصرونمائةزفاء

سفرفيوردتفقرةالاداةومنبكتيرالآنعليههومماأدلالعمرمعدلكانالعامة

القوةمعتكاوانسنةسبحونسنينناأيام)ئصها(داوودزبور)المزامير

ولكنعرهممنالسبعينالىأفراديصلفقدواضعوالمعنى.()51(عاءآثمانيق

ولكنهمفرويدنظريةيؤيدمنفهناك.نادرونقليلونؤالمالثما؟ينالىلث!4من

المصريةالمالكةالعائلةأفرادمنكفردمويىانويقولونأخرقالبفييص-بوزكا

وذتيمضلمحيثتفاصيلهاوعرفالأتونيةإالديانةسمعقدانهلابدأنذاك

.05,Sigmund Freud, Moses and Monotheism, (New York
.5791(

ماتموسىبانتنصاكى34:7التثنيةسفرمع01:.!مزامير51-

سنه.021وعره
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تتحدثوقتذاكمصرفيالملكيةالقصورمحافلتزال!ولافج!هاافولعلىطويل

وغب!رهالهاوتحمسمو!مىفاعتنقهامنهميؤيدهامنهناككانوانبدولابها

ا)كودْ(وسيرالشممسخلقمن)هوالمعبودوجحلموحدةديانةجعلهابحيث

عمااخنفيسواللخلاصمنفذأفيهايجدونلعلهمالجديدةبالرسالةالعبريونفآمن

يعتقدونهالَانواالتيالديانةمعتشابهاَفيهاووجدواوالاضطهادالفقرمنفيههم

.شيءأيالحاضرالوقتفيطبيعتهاعننعرفلاوالتيطقوسهاويمارسون

أأتون)الشمسقرصالىلاخناتونالمعروفةالترتيلةبينالكيروالتشابه

ونعلم.الا-جاه)52(مذافي!مأمرالقديمبالحهدالمزاميرسفرمن401والحبارة

هالميثاقفلكبسيناءالتيهصحراءفيوجودمماثناءصنعواقدالعبريينايفهاًان

بالملائكةأمف،هيأشكالاتمثلصغيرةبتمافيلالنصوصبينتكماوزينوه

الحقت!سد)معاتللربهالمصريينقدماءصنمهاالتيالمجنحةالتماثيلتشابه

التىانحيواناتبينأيضاَتشابهومناك.حفلاتهمفييستحملونها(والمدالة

.القدما+)53(والمصرييقالعبريينعندقذرةاعتبرت

منأناالي،ريلهفقالاسمهعناللهسألقدموسىانالتوراةهناوتقول

تذهبثم.الاسمبهذ)يسمونهاليهودوصارياهوهأي(أهيهأشيرأهيه)أنا

مصسالىطريقهفيالأخيركانءخدماثانيةلموسىظهرقداللهانالقولالىالتوراة

ويعتقدالروايةهذهبصحةيشكمنالناسوفي.لولدهختانهعدمعلىوأئبه

فيأنذاكشيدالذيالمزارأهميةسضوثهافيليفسرواأضاؤ:هاقداليهودأن

وهوالتيهبصحراء(النقبفيقديراتعينأوقديسعينربما)بارنية!لديز!

تحملناشكبلاالروايةوهذه.ثانيةفيهلموسىظهرقداللهانيقالالذيمان

.52 John Wilson, The Cultures of Ancient Egypt

8-226..Chicago,591 ،)6 pp)

.53,.S Davis, Race Relation in Ancient Egypt, (New York

591)6،،.كل82!.4-
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يعملهكانلماخلافآالختانعادةيعرفونيكوزوالممدينأ!لبأنالاعتقادعلى

ويضيفابنهاسممعاسمهلذكرمختوإآَنفسهموسىيكنلمفلو.يونسالمص

عصورمنذبمصرمعروفآَكانالختانلأنيآمصسموسىكونعلىاخرىببضّةهذا

ذلك.بعدمنهمالعبريونأخذهوربماسحيقة

مصرمنالخروجحر-لةفيتتمئلاليهوديالدينتطورفيالتاليةوالخطوة

تحديدفيالباحثونويختلف.العبريينتاريخفيالأحداثأهممنشكبلاوهي

سنتيبينلهالدينيةالكتبتفاصيلالىاستنادأيضصونهبلبالضإطزمنه

لدىا!موالشيء.ترجيحآا!ثرهووالأول!..مق0123وسنة0128

في!البابليالسبيحتىاليهودعلىيفف!لاقهالذيالاسموهو)العبرييق

أرضمنبنجاحالخروجفيوساعدهملمصلحتهمتدخلقدجاهوفهانهو،رأيهم

التيالأرقامفيفضيعةمبالتتعلىتدلناكثيرةأخطاءالمتتبعود-د.الكنانة

فيمصرمنخرجواالذينكنالحبرعددانأولهاالقصةهذهعنالتوراةأوردتها

قدكانواالتيالمنطقةانحيثالتوراةذكرتهالذيالعددمنبكثيرأقلالواقع

العبريين.منالعددهذاتستوعبأنحال/،ييمكنهالامصرفيبالسابقسكنوها

توليدفيتعملانكانتااثنتينقابلتينانع!!نصتقدالتوراةأنهوآخروأمر

عثصرةعنحالبأيةيزيدانيمكنلاعددهمانهذاومعنىبىصررياتالبالنساء

يزالفلامصرمنخروجهمعندالحبرثرنسلكهالذيالطريقأما.شخصتألأف

خروجهموؤكأ،-لانواا!مالتوراةمنفنعرف.مضبوطةبصورةمعروفغير

قدالمدينتيقهاتينكانتوفحلا.ورعمسيسفيتوممدختييناءفييعملون

تل)وافاريسللأولىالرضابةتلمواقععندالماضيالقردْاْوا-رفياكتشفتا

العبريونبدأالغالبوفي.)54(للثانيةالسابقةسوصاله!عاصمة(اليهودية

منمحوْرةربما)سككوثعندالاولىالليلةوقضواالأخيرةالمدثخةمننزوحهم

طوبقتوالتيالثامنةللمقاطعةالمصريةالعاصمةTktت!وتسيالمصالاسم

74,.54.Burrows, op. cit., p

-22-



كا؟تربه،)ايثامعندالثانيةوالليلة(توميلاتواديفيالمسخوطةتلمولُعهع

واديحافةعندالتمساحبحيرةشمالتقعالشرقيةالحدودعلىصريةقلعة

ربما)(هاهيروث!بي)هاهيروثعندوالثالئةانصحراءحافةعند(توميلات

وبوباستيسطانيسبينمصريةوثيقةذكرتهـطالتيحاثورببتأي!ر-ير

،()55(طبانفالآنموقعهامعرفةيصعبولكنالشمالالىلَاوروزةنصبوفي

-صعبالاسمبهـتامصسيةمدينةالحمارنةرسازلفيوردوقد)ءجدولبين

مبدول)ستاسيأنابرديةفيأيضاًالاسموردوقد.الآنموقعهاتحييئ

Migdolجيكوقرب(سيتي-eku+الحرتل،وقعمطابقةخىنوقدأ

حيث(المنزلةبحيرةوهيالقصببحيرةومحناهاسوفيام)إ-حروا(الحالي

والمهروف.بالمعجزاتنسمعوحيثالحربيةبعرباتهالفرعونجيوشقابلتهم

الشمالنحوالمياهمعهاتنساقالشرقية-الجنوبيةالعاتيةالرياحبهـبوبانه

(العبورتمحيث)المرتينالبحيرتينالتقاءعندمخاضاًبذلكعاملةالغربي

الخروجسفر)الخروجليلةفي(لابداحدثماوهذا.المرورعمليةسهـلَىالذي

شرقمكان(المر)ومارا.أليم-ماراالىسارواذلكوبعد.(14:21

أما.(العبرةهنميلا25بعدعقالواقحةالمرةالييرأَحالب)الحاليةالسويس

عثصرالاثنىذاتموسىعبونواحةحاليآ)مارامنأميالسبعةبحدفع!!أليم

دْلكفيتقعوانهالابدارايفيدتموسوديرواديطولعلىاستمرواثم.(بئرأ

.ريثماح)65(موقعوبعدهسيناء-لثم(واديال

.A .H Gardiner, The Geography of the Exodus, Recueil

-d'etudes egyptologiques dedices a la memoire de Jean
,Paris,)2291 .p;213 .PMontet),!ثFrancois Champollio

La Stele de roi kamose, Academie des descriptions،،

115.6((".)591,etBelle- Lettres, Comptes Rendus

.B .Y Shafaei, The Route of the Exodus, Bulletin de la

6(،491,Societeroyale de geographie 'd egyp،, (August

Vol.,21.63.كا No.,4-3 pp..85-231 Burrows, op. cit., pp

-!23
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انخروجسفرفينقرأماحسبإوسىحصات،فيها-بلوعندسيناءوفي

اسرائيل،بنىعقاكبأمعلفونزلجاهوفهمعواتةقا)رسالةوتسلم-برته

نأدونلعشبموسىرؤيةعن(3-4انخروجسفر)القديمالعهدفينقرأحيث

وهيوضوحبكلمعهيتكلمأخذالذيالرببضهورفسرهااشارة،يستهلك

الذىالى:--لولكن.صحيحاًعنهوصلناماكانانتفسيرهاعليناثصحب-برة

التوراةتسميهكماحوريبأوسيناءجبلانهونقولعليهاصبعنانضعأنيم!ن

وهوموسىجبلكونهيحتقدمنفهناك.صحيحةبصورةمعروفغيرأحيا؟آَ

بنيتقمتهوعلىالهحرسطحعنقدم7363ترتفعالتيسيناءصبلفيمنطقةأعلى

جبلشماليقعآخر-بلانهوقيل.صغيروجامعكالْرتنالقديسةكنيسة

الصفصافة-بلانقيلكذنك.قدم0006وارتفاعهالمناجاة-بلأسموهمولمى

العثصر،وصاياالتلقيهعندموسىعليهوقفالذيهوقدم061Vيرتفعالذي

مربعميل)ومساحتهالواحةبسهلوالصروفا)جبلغربيفيالسفحو-لون

تلقيهمعندالاسرائيلب:نبهتجمعالذيالس!لهو(قدم0005وارتفاعه

يقالهروناك:كيمقاميدءىالحجارةمنكوخعليهصغيررلو!اك.الوصايا

الاستاذبرهنوقد.الذ!.كيالعرلالاسرائيليونعندهء:دالذينفسهصوانه

الذيسيناءبلبان!6!1سنةالمنطقةفيد-ر-:يةرحلةبعدايلهاروديالي!

قدم002ارتفاعهبلمخالذي)ثصرسنيكونوانلابدءويمىرة-4عندهتمت

وفعلاريثماحالىسيناء-بلبحدذ!.واالصبريينبانالتوراةبرقولهذاويؤيد

بشر.سنجبلمنفقطميلاعثصراثنيبعدعلىرثماحاسمهاواحةهناك

بسدرالمعروفبالعيدمصرمنالخروجذكرىيحيوناليوميهودولايزال

يسمو.فطيرأخبفىأاثنائهفييأكلون-ملانهالفطير(عيدومعناها)مص.!موث



هذااليهودلىالسدرعيدانيعتقدمنالباحثينبينولكن.ماتزة)57(بالعبرية

الحياةفترةوفي.)58(ومجدوهمنهمواخذوهالكنعانيينأعيادمنعيداًالايكنلم

حولهدارتعاملوأهم.الأهميةمنغايةع!!موصىقيادةكانتالتيهصحراءفي

التوراةمنالخروجسفرعليهينصالذكطالاتفاقهوآنأإكالجماعةحياة

ا)-خستقسم8-12(تثنية)سيناءمنالرسالةوان،والعبرييقالالهبيقالمحقود

طاعتهعلىتقومانيجبفبذلكاللهحصةاساثبل-لونمعشعوبالىاليمصري

يسمىصافيقرناَعشرخمسةحواليمروربعدالابالواقعهذهتتحققلموان)

الهالىيعبدوالااناسرائيلبنيع!ورانالاتفاقفيجاءوقد.(كوهانيممملي!ت

-لانكيفنعرفولاالينايصللمالاتفاقلهذاالكاملالنصروان.جا!وفهغير

مغيرةأمالآنهيكماكانتسواءالحثصرالوصاياباننعلمولكننا.الأصلعليه

التوراةتذكرهكماالاتفاقهذابدراسةفانهوياللعجب.الاتفاقذلكمنأجزاء

.57 Rabbi Solomon .S Bernard, comp. and editor,The,
6591(.,LivingHeritage of the Passover, (New York

أولها:امورثلاثالىالكاتبهذاؤولحصعبالفطيرإالخبزويرمزون

بالسرعةاليهودولتذكرمصرفياليهوديةالرصاعاتتيشهكا؟تالذيالفقر

التيالساذجةالحياةوالىمصرمنهروبهمساعةعليهاأجدادهمكانالتي

قصدكلانومن.اليربفينجاحهمبحدالتيهصهحراءفييحيوز!اكانوا

الىأخركأسايصهبونثمخمرايثصربالعيدهذااثناء:ديةالي!العائلةفي

هذا(اعتقادهم)حسبيدخلهاكيدارهمبابنويفتحر)ايليجا(ايليااك"ي

قراءةمنالعيدهذافياليهودويكثو.أفرا-الافيعائلةكلليشاركالف؟كط

الماهالعبريهفييسمونهماايضاالطقوصومن.كاداالهاكتابمنفصول

عاتقهمع!!الحاضرونويأخذآنذاكحاضرطةلأصغريسألونحيثنشتناه

ساقلحممنقطعةتطإخالعيدهذافيعائلةوكل.عنهإةنياإجابته

ليذكرهمبالحبرية()ماروراحاراالفبلمنوضيءمسلوقةوبيضةضأن

نهايسهوطبخةيأك!ونو.بمصسنهايعيشونواكاالضيالبوديةحياةبمرارة

والدارصين.والخمروال!وزالتفاحمنخليطوهيالخاروسبتبالمبرية

.58 .H .G May, "The Relation of the Passover to the Feast

)3691((,55.ofthe Unleavened Cakes," JBL, Vol

82-65.033
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والمواضيعوالتقسيمالترتيبفيعبيراً،تشافينرىالعشربالوصاياوالمعروف

القرنمنالاولالنصفحدودفيالمعروفةالمعاهداتلنصوصالاساسيةوالعناصر

الملوكيعقدهاالتيالحيثيةالمعاهداتفيتمثبلخيروالمتمثلة..مقعث!رالثالث

ونصوصالحيثيةالمعاهدات)كليهماففي.لهمالخاضعةالدويلاتمعالحيثيون

بحفظتتعلقوموادوضروطتاريخيةومقدمةديباجههناك(العثصرالوصايا

يتبعلمنالتبريكاتثمالآلهةمنالشهودباسماءقائمةثموقراءاتهاالمعاهدة

طفيفة،تغيراتهناكوبالطبع.مخالفيها)56(علىواللعناتالمعاهدةنصوص

فيواحدلالهذكرنجدالحيثيةالمعاهداتحالةفيالكثيرةالآلهةاسماءمنفبدلا

طريقةعلى-لانالتوراةفيجاءكماللاتفاقيةالحامالشكلولكن.سيناءاتفاق

معروفمنلهمأسداهبماأولايذكرهمحيثعبيدهعلىشروطهيمليالهيحاكم

الاتفاقولفكرة.اليميقيحلفاناحدالمخالفينع!!العقوباتبانزاليهددثم

اليهودظلحيثاليهوديالعقلفيكبيرأثرسيناءفيالالهمعهذهالعبري

فيجاءمااتباعهمعدمأساسعلىكتيرةلقرونكوارثمنعليهممانزلتيفسرون

الاله.معسيناءعقد

يطبقوهالمانهمغير،السباتعطلةالعبريونأدخلسيناءصحراءوفي

واحْذت،الربمعالاتفاقيمثلخاصاًفل!بنواكما،متاْخروقتفيالابحرص

الدينية.با!امتقوم.صارتبانبعدفيمانفسهاوفرضتبهتعتنيلاويعائلة

متراصةموحدةكتلةفيالقوىمذهتوحيدهوصحبواجبموسىع!!و-لان

تعنتآالمبريينمنموعىلاقىوق-د.كنعانأرضدخولمنبعدهاتتمكن

أخفقحيثكامللجيلوحدةاب،ردونالعهريونوبقىمستمرأوعصيا؟آ

نجحواانهمغير.الجنوبمنكنحانأرضلغزوبهقامواا)فيالمبدأيالهـجوم

مLc)واقامةسيطرتهفرضمنتمكنقدموسىكانانبعدالثانيهجرمهمفي

.95 George .E Mendenhall, Law and Covenant in Israel and

.theAncient East, (Pittsburg,)5591، pp.24 ff
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فيوترعرعولدالذكطالجيلافرادبينوخاصةالعبريإبرخمعافيالوحدة

موسىاختاروقد.الوحدةهذهاساصهوالمشتركالدينوكان.الصحراء

العبرييقاصدقائهمنالاغلبعلىكانالذيهرونهماجماعتهمناثنين

زماماستلمالذيويشوع،أخاهبانهتصفهالمصادربحضانرغم،المخلصين

مويى.وفاةبعدالقيادة

.علىالقديمالههدوينصبالسكانمأهولةوهيفلسطينالعبريوندخل

ائبتتهاحفائقوتلكقراهموأحرقواالاصليينإبلادابأ!لالسيفأعملواأنهم

با!-،عةتتباصالتوراةانوالعجيب.المواقعمنالكثيرفيالحديثةالحفريات

الدْمساعدةعلىوتؤكد(هذهاللاانسانيةأعمالهمفي)العبر-ينلدىاللامتناهية

-لوأكنعانوأرضسوريةكا؟تفقد.البلادأخذمنوتمكينهمحروبهمفيلهم

لاضطراباتمسرحاًالحبريالغزوؤبلطويلةمدةوبقبتالسياسيةالوحدةمن

منعدةجماعاتتعنيلفظةوهي)الخابيروعصاباتفيهاعاثتحيثواسحة

عصاةمنلهميلتجىءومنالصحراءبدوجانبالىالمكاريينأوالحميرسواق

أيامعليهاكاْثالتيبالحالةأشبها!بلادكانتلقد.(ومجرميهمالمدنأهل

الحاد-لآتلكمنخيياعبدوانقدصحاكمشكاحينأخناتونالمصريالملكحكم

كافيةالقوةهذهاعتبرحيثجندياًخمسينلهيرسلأناخناتونسيدهورجا

القرىواحراقبالسكانالفتكأساليبالىاضافة.بسهولةالفوضىع!سللقضاء

جاهوفهعنالحهريينفكرةظلتوهكذا.وقتيأَالناصترهبأنشأنهامنالتي

.والدماروالفتكالحربالهبأنهالحةبةهذها!طوا(الهْ)

فالحضارة.والكنعانيةالعبريةالحضارتينبيئالاتصالبدأهكذا-4

أخذ.معقدزراعيمجتمعحضارةالكنعانيةكانتحينفيبدويةبدائيةالاولى

يقدسونبدأواإ-ضمعواذلكباعتقاداتدينهمثرتأوالحضارةمنهذهالكثيزيونالمبر

الفحثمىالمقدسحيثنييئالكنعاهناقتبسوا-لما،نيةالكنعابابالأرأحدبعلالاله

معروادالبغاءبممارسةللالهوذلكبلوغهنأنفسهئحالينذرنالعذارلىبعض-لانت

-27-



الكنحانيونكانالذكطتموزالالهعلىاليكاءالكنعائيينمناقتبسواكذلك.معبده

للحياةورجوعهصيفاًبموتهيحتقدون-القديمالادنىالشرقأة:امشاْن-

التيرافيم()الضبلالهالتمافيليصنعونالعبريونوأخذ.الربيعفيثانية

الاحتلالبعصرالخاصةالطبقاتمن)الاثريةالمواقعفيمنهاالكثيروجدالتي

صنحواوكذلكأشيراالمسماةالمقدسةالاشجاريزرعونوصاروا.(العبري

فيوجدتشظيةبينتوقد.(Hamman)هممانتسمىل!هصورمذابح

التقدم(..مق765-773)الئانيجيروبوامال!"ريالملكزمنمنالمبمامرة

وضعفقد.ال!-ريينأيديعلىبعلالكنعانيالالهعبادةأحرزتهالذيال!ءيمر

العجولهذهأمثالانيظهركما،للحبادةلحجلينتمثالينالأولطجيىوبوامالملك

بينهمانشرتكما.6()ْالغرضلنفسوالساهرةودانبثلفينصبتقد

صموثيلروحاستخارةأرادالذكلطضاؤولالملكعهدفيوخاصةالموتىاستخارة

منهاطالط-النورتكرهالموتىأرواحلأن-الليلفيمتنكراًأندورساحرةفزار

الربطقسمناكخوذةالكنعانيةوالبقايا.لاستخارتها)96(صموئيلاضار

الذي(العرازيل)السك!:ثبعيدالخاصةالطقوصفيملاحظتهايمكنادونيس

الىأدخل(مناسة)كا4منثالملكفانكذلك.)62(يمجدونهاليهوديزاللا

عندممقرنتالتيالحزلىالعربيةوالآلهةصوروأشيرابعلطقوسالقدس

كانالتيالنارحفرالقدصشرقجنوبهننومواديفيظهرتوقد.بالزهرة

:21)الثانيالملوك!سفرفيوردوقد.مولوخالىالبكربالاطفالفيهايضحى

طقسهمارسةاستمرتوقد.بالحرقبابنهمنشيالملكتضحيةعن(5-6

..مق621سنةجوزايازمنحتىالحفرفيا!بكرالاطفالتضحية

.17:6الئانيالملوكسفر؟!12:2؟13:32الاولالملوكسفر06-

29..61.Oesterley, op. cit., p

.62,Theodor Reik, Pagan Rites in Judaism, (New York
5.".3(،691
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اثلثيلاصرتجلاتالملكأيامفلسطينالآشوريونحررعندما-5

الديانةطقوسفييظهرالآشوريالتأثيربدأ.(..مق737سنةحتى)

دمشقفيتجلاتالآشوريالعاهلأحازالعبريالملكقابرلفحيق.العبرية

بيتفيالموجودةوالذهبالفضةأحازفأخذ)هناكرآهالذيبالمذبحاعجب

أحازالملكوسار...هديةأشورملكالىوأرسلهاالملكبيتخزائنوفيالرب

الكاهنالىأحازالملكوأرسلدمشقفيالمذبحورألىدمئسقفيأشورملكللقاء

I»الملكأرسلماكلبحسبمذبحاَاوريةةهخى....المذبحأوصافرية

وصعدمنهفتقدم،المذبحرأىدمئسقمنأحازالملكقدمفلما.دمشقمنأحاز

عللهالتيالسلامةذبيحةدمورضسكيبةوسكبمحرقتهواوقدأليه

.هحبدهفيواستحملهوثنياًمذبصاًالعبريالملكهذاأخذلقد.()63(المذبح

معبالكواكبالعلاقةذاتوالطقوصأشورالربطقستفلغلعننعرفكذلك

الربانالقولالىالبعضذهبوقد.عشتار)64(وطقسالآشوريينكهنتها

،)66(للشمسالعبريينعبادةعنفقرأكذلك.جاهوفه)65(م!لصلقدأشور

.أشامةشررات)السماءملكة،اليابلياسمهاعشتارالآلهةعلىأطلةواكما

-لانتوعرباتخيلاخربانهالعبرىللديناصلاحاتهفيجوزاياالملكويقول

صنحواقدالعبرييئانوالعرباتالخيولهذهوتدل.للشسىصنعتقد

تأثيراتوهيشماشوالالهالشمسلتعظيمالعرباتوأدخلواالخبشلتماثهل

فييصرخعاموسفالنهمي.بهوالاعتقادبالتنجيمالولعزادكذلك.أشورية

ظلويحولوالربارالثريا)صنعالذيهوجاهوفهانالثانيجيربوامالملكزمن

.16:01الثانيالملوكسفر63-

.64,John Mc Kay, Religion in Judah under the Assyrians

(London,791،)3.ع.أ

.65,Th. Ostreicher, Das Deuternomische Grundgesetz
2391(.,Gutersloh)

.26-31:7ايوبسفر؟11:1؟8:16حزقيالسفر66-
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وجةعلىيصبهاالبحرمياهيدعوهالذيكالليلالنهارويكلمصب-الموت

.()67(اسمهجاهوفهالارض

جديدةطريقةبالآشوريينالاتصالنتبجةالعبريةبالديانةدخلتوقد

العبريونالانبياءصبوقد.النجومرصدهيالمستقبلعنللاخبار

ضعةتقد)نصهما(-47:13)اشحياكتابفيجاءحيثعليهاغضبهمجام

عندالمعروفونالنجومالراصدونالسماءقاسمواليقف.مشوراتككثرةمن

كالقشصارواقداولاءهاهم.عليكيأتيهماويخلصوكورالش!رؤوس

الاماكنوأسماءالشضيةالاسماءأدلةتشيركما.(النارأحرقضهم

المعبدبناءعندالاعتباربنظرأخذتالتيوالاتجاهاتالد-خيةوالاصطلاحات

ناالقديمالعهدأدلةجانبالى،الطقوسوأدواتوالاعيادبديةالمصوالطقوص

سفر)للقرعبادتهمالىاشارةهناككما.)68(الشمسعبدواقدالحبريين

2_31:261أيوب Vيين.العبرلدىدينبآعيداْالجديدالقمرظهوراعتبرحيث

يومفياإ-ديدالقمرظهوروؤتكارْالانبياءلاستشارةملائموقتأحسنوادْ

نايثبتدليلأكطهناكوليس.!(!)(4:23الثانيالم!وكسفر)سبت

.الآشورىالدينمنبطقوصالأخذعلىال!بريالملكاجبرواقدالآشوريين

الربالىيشيرانما(5:26)عاموصسفرفي،سككوثاسمانقبلوقد

نا(03-17:31)الثانيالملوكسفرمنيستدلكحا.الي،بلينينورتا

وقدبمدئذاليهاعادواثم..مقسنةالسامرةمناخر%واالذينالعبريين

الجدليزالماالذيبينوث-ساككوثالربومنهمالب،بليةالاربابج!بوا

الآنوالواقعةابراهيمتل)كوئامنالقادمونجلبكما.أصله-ولقائطً

بالعصوركانتوالتيالعامإخداد-حلةطريقعلىالكبيرالمسيبمثصروعقرب

.9:8عامو-طسفر67-

-03-

52..68.Mc Kay, op. cit. p
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جلببينمانرجالالبابليالربعبادة(نرجالالربعبادةمركزالقديمة

أووابلادمنالقادمونجلبكذلك.أشيماالسوريالربحماةمنالقادمون

ملخوأدرامفاييمشفاربلادمنجلبواكما.وبنهازتارتاكالعيلاميةالأرباب

.ملخ)07(وأنا

بمصرفقطالتوراةعلىاعتمادأيشوعوفاةتلاالذكلطالحصرسمىوقد

العصرهذاأوائلففي.سياسيأالحضيضالىالعبريونانحطحيثالقضاة

والفلسطينيون.بأسمهمالمنطقةوسميتالبلادسكنواقدالفلسطينيونكان

حدأوض!تكماالثانيرعمسيسفدحرهامصرغزتالتيالهحرأ!لأقواممن

غزةوسكنراكنعانأرضاشفلسطينيوند-لفقد.لاوغاريتونهايةللحيثيين

باهرأانتصاراًالمحليينكانالس!ء،!وانتصرواوجاثوعكاوعسقلانوأشدود

وانتصاراتهالفلسطينيالغزووكان.الحديدمنالمصفوعةأسلحتهمبفضل

الحكماعلانالىدعاهمقدبالحإريينالمحيطينالآخرينالاعداءوكترةالمتعاةبة

الملكصموئيلجهودبفضلفتوجوا،معيقشضحولوالالتفافالملكبم

الذيم!داوودمصرعهبعدوجاءمهمتهفيينبحلمشاؤولانغير.عليهمشاؤول

الضهيرالمعبدببناءقامالذيسليمانابنهخلفهثملهعاصمةوجعلهاالقدصاحتل

المصطلحاتاطلقتكماالكنعانيةالرمزيةمحالمماحداففيهاتضرتالذي

الوثنيةالدولمعالتحالفسياسةسليمانواتبعأجزائهمختلفعلىالكنعانية

الاجنبياتالزوجاتمنالعديدحرمهضموقد.الزواجطريقعنالمجاورة

العاصمة،فيلهنبنيتخاصةمعابدفيالخاصةدياناتهنيمارسنكناللواتي

سليمانقيامالىهذهالتحالفسياسةأدتوقد.الكثيرينغضبأئارمما

الوثنية.الدولهذهمعالاتفاقاتبعقد

أصحابهايدعوالحبريينبينجديدةحركةآنذاكالظهورفيأخذت-6

-31-
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أنفسهمهؤلاءسمىوقد.الوئنيةوالطقوسالشركوْئذجاهوفهبعبادةللتمسك

نوعشيوععننعرفكذلك.النوعنفسءإ!جميعهمونوايا3ولم،بياءبالا

تشبهحالةيمارسونهؤلاءكانحيثصموئيلزمنفيالعبريينعندالتنبؤمن

روحعملمنالمبيناواعتبرتأيضأَالكنعانيينعندمعروفيئوكانوا،الوجد

اللذانوناثانجادأمتالوهناك.)97(لكبوةمشابهةصارتولهذا،مقدسة

ومارستهالب،بليينعندمعروقأكاننوعاًيشبهاوهماسليمانالملكزمنظهرا

علىالحريريتل)ماريرسائلفيوجدتكذلك.موخخواسمعليهااط!قفئة

كلمةالرسائلهذهفيوردتحيث،..قم0071حواليمن(الفراتنهر

(خخوتوممو)فبوةكلمةاحداهافيوردتكما،الالهرسولإصعنىموخخو

الموخخومهؤلاءأحدعنعرفوقد.ونساءرجالاأ؟بياءوجودعنورد-لما

النبيهذارداءحاشيةوبأن،المدينةبوابةبناءمنماربم!حكامأحدمرةمنعانه

منزاةا؟الاعلىأوامرهمنيعطش!!لاءوكانقيمةذاتكاذتشرهوخصلات

منالاْئياء!شلاءيقدمماعلىملكهميطلعونماريحكاموكان،داكانالالهمن

الحبريينعندالمملكةانقسامزمناكبوةمنآخرنوعشاعكما.)72(توصيات

ووضعهبحلعبادةعفاعترصْالذي(ايليا)أليجاالف*يهؤلاءأولوكارْ

تبعهحيثشيئأيحققأندونماتوقد،جاهوفهمعالمساواةقدمعلىالناس

وزوجتهأخابالملكخلعالىوأدتالقصرفيقامتثورةشجعالذيأليشاتلميذء

تؤدلمالمذبحةهذهكانتواذا.بعلالالهكهنةجميعمقضلهالىوأدتجيزابيل

العبريورْيحتلهاالتيفلسطينمناساثيليسمىمافيبحلعباثةع!!القضاءالى

.71 Yehezkel Kaufmann, Israel in Canaan, Great Ages and

Ideas of the Jewish People, edited by Leo .W Schwarz

.366(،!.591,NewYork)

2,.72.Mari Letters, III, No.,04;78 Vol.,4 No.;23 Vol

No. ;09 Fredrich Ellermeier, Prophetin in Mari and

،8)أ.ير,,201.38,33 pp!91ل,Israel, (Herzberg
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!رويأوكانعاموصالنبىذلكبحدطهر-لما.جاهوفهعبادةدعمتافاالا

توفبحينهرألىوقد،الحاجاتبعضو!ثراءالماشيةلبيعااحياْالهدينةالىيأتى

الاثرياهوحثوالعدالةالاجتماعيالاصلاحالىدعوتهفوجهالناسوفسادالمدفى

بأتأجابدبيهووهلرسالتهعنمرةشئِلَوعندما.بالفقرا+الرأفةممل

منهموانتقامهجاهوفهبغضبالناسوأنذركذلكوالد.يكنولمنبياًليس

لهةالا3وعبادةالمقدسالفحشانتقدكما،الدينلهويخلصوايعبدوهلمان

اصائيلبنيالىينظرالذياللهيتقواأنبالناصوصاح؟فيماالىLcaوالاخرى

اسرائيلأنذرواكثيرونأ؟بياءظهركما.لهممنهتفضيلدونالبثصرمن-لغيرهم

وقد.وأشعياهوسياومنهمالحقابخوفلهوالاخلاصجاموفهطاعةبوجوب

أنهمغيرالمبادى+نفسءلىركزواالذينالانبياهمنأخرصنفذلكبعدجاء

وجرمايا.وناحوم-بقوقوزفانياومنهمكثرعمليين-لانوا

6عاموفي-7 1Tرؤيتهالقدسفيالمعبد-لاهنملكاياادعى..مق

وانالبيلسوا.ض!تقدجماعتهانأخبرهقدوبأنهاكطمفيموسىللنبي

فيموجودالخالق!للماتمن(موسى)بنفسههوكتبهالذيالحقيتيالكتاب

اماننفسفيوحفرللمحبدترجهالكاهناستيقظوعندما.المحبدمنمعينمكان

الفصولوقيل)القديمالعهدمنالتثنيةبكتابيسمىماهو-لتاباْ،تأخرج

جوزاياالملكفيهمبماذلكالجميعفصدق.(الكتابمنفقط12-16

الغاهتمكماقريبوادفيورميهاوالمذابحالاوثانجميعبكسرالاوامروصدرت

والطهر.النقاءطورالعبريةانديانةودخاتبحلء:،دةوابطاتالمقدسالفحثر

القدصفيالمحبدبنايةعمرقدكاناصلاحاتهبد+قبلجوزاياانوالمعروف

المحبد.فيالخدمةالىلاويعائلةمنوأفرادا:سديناالكهنةوأرجع

و-لذلكهننومواديفيلمولوخالتضحيةأيضاًالفاءاصلاحاتهتضمنتوقد

ونقلوالكرملالسبعوبئروبثلشيلوحمثلالمدنمختلفىفيالمحليةالمزارات

مزاريمتههفيللاشتراكبنفسهجوزاياذهبوقد.القدسفيالمعبدالى-لهنتها
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كما.الأولجيربوامزمنمنذالاهميةفيالقديصىم!بدينافسكانالذيبثل

تؤكدكثيرةأدلةانغير،الاجتماعيةالاموربعضجوزايااصلاحاتشم!ت

حدودفييقولحزقيالفهذالا!ثتوحتىالوثنيةالطنفوسإمحضلىاستمرأر

اللْهوانتموزالالهبكينزلنماالعبرياتالقدصنساءان.م.ق.!هسنة

عاجلا.ينتقمسوف

نصرخذ؟"ريدعلىالقدسسقطت..مقالسادسالقرنأوارلفيصي

عاماليهو-زعماءبسبيقامالذي(..مق562-562-406)بابلملك

الا!رىمنالكثيرونقل.ق.م587عاممص!دهموهدمبابلالى..مق8!ه

للعبريينالعالمعلىاله،بانفتحإلمياإباو"،لم!"ي.)73(النهرينبعقماإلملأدالى

محهموتزاوجواالاخرىالاقطارفيالناصمعواختلطواتاريخهمفيمرةلأول

كانأنبحديهودياًالدينوصارالخاصةصفاتهمأفقدتهمافمالاتواتصم!ىا

.العبريونهممعيقوقومجنسءلىمقتصراًككانالسبلوفالدين.عهريرأ

لأنهعليهاليهوديالديناسماطلاقاإباحثونفيفف!لالاختلاولوإحدالآدْأما

ائعا)يةالوظائفيحتلوناليهودوأخذ.معينةبفئةمنىتصرغيرعالمبديفاصار

عامبابلعاصمتهاسقوروبعدالكلدانيةالسلالةتلأتالتيالفارلصيةا)دولةفي

الللكساقيوظيفةاليهودأحداحتلكماملكةاليهودمنفصار.ق.م538

ءالغاباتمديروظيفةآخراحتلكما،الهامةاإوظائفمنتعتبركا؟تالتي

الدينىزعيمهمو-ولإبعداملكهمحولسهيهمأوا!لفييجتمعونأليهودوكان

.73-.E .F Weidner, Jojachin Koenig von Juda, Babylonis

chen Keilinschriften, Melanges Syriens offerts a

359-239..Paris,391،)9 pp),1لأMousieur Rene Dussaud

سنةالىوتحودبابلفيالالمانيةالآثاريةالهسثةاكتشفتهانصوءرفيوجاء

أسىالىلزيتالدولةتسليمع!!تنصروالثلاثيقالخامسة!وخذنصسالملكْ

جيهرياكيناسمالاسماءوإينفلسطينيةمدنمناناسمنهم(الغالب)في

.العراقالىسباهْثوخذنصرالذياليهوديالملكيكونوانلاإدالذي
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خطأالناسبعضيسميهوالذيالكفلقريةفيماثلاقبرهيزالماالذيحزقيال

علىالطثميدالىدعاهمممابالعزلةشعورآنذاكاليهودبيننماوقد.الكفلذي

مه-ين.مكانفيوالتعبدالختنوعادة(السبتيوم)السباتعطلة

-!هـ"منرفيضالأحيانبعضدفيالغب!وبت!تأخذهدينبزعيماًحزقيالوكان

الا؟.ياهورؤيتهالعلياالسماءالىبهسحودهفادعى.ويسعيرىبماخلالها

ادريسكتابفيجاءمامعهذهخبرتهوتعتبر.الربمعومكالمتهوالاولياء

ائذي-المقدسة"شب(فاالابوكرت)ال-مزيةاشرؤىكتبمنوهو(اينوخ)

فيها،الأولالدوروسكناهالسماءالىشرالبينمنورفعهادريستبىةتضمن

.(مرعباها)المركبةبدوروالمسماةاليهوديالتصوفأدوارمنالأولالدور

يتوبسوفاللهانمه:دهمبهدمقيامْبوخذفسبعدخاصةاليهودظنوقد

العصرفيالايمانظهرحيثالقدسالىويرجحهمالخيرلهمويجلبعليهم

فياللهلذاتالتامفالتوحيد.(..مق033-538)الاخمينيالفارسئ

(55-04فصول)اشعياءكتابمنالثانيالقسمفيالأيظهرلماليهودية

لإثيقواْثالتسعالفصولكتبالذفيالئممخص!ن!سقبلمنيكتبلموالذي

منه.الاولى

منه.الثانيالقسملكتابة..مقالخامسالقرنحدودالمختصونويضع

انعراقامفلسطينهوهل..فيهكتبتالذيالمكانحولجدلاهناكانكما

الثانيباشحياالقسمهذاتسميةع!!الباحثوناصطلحفقدهذاوعلى.مصرأم

تلتالتيفصملاعث-الأحداما.باسمهلجهلهموذلكاشعيا(-تيرو)ديو

.تلاميذهبعضأوكتبهاالذيهوالكاتبنفسبانفيرجحالثانياشميانبؤات

شماع)ء:،رةوانخصوصآ،التاريخفيجاهوفةاثرحولالفصولهذهوتدور

فيوردتقدالدْوحدانيةتؤكدالتيأحاد(أدونياتلموهينرأدونييسرائيل

خلقالذيالواحدالحقيقيالالههوجاموفهكونيؤكدفالاخير.الثانياشحياء

اشعياءفيجاءوما.السواءءإ!ويحبهمكلهمربهموموالاممشؤونويديرالعالم
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يريدمنلكلمفتو!عالمبًديناًصاربحيثاليهودلىالديناتجاهغيرالناني

جاهوفهلحبدالثانياشعياءكتابصطرماالتيالاوصافاتخذتوقد.اعتناقه

الزمانأخرفياعتقادهمحسبسيظهرالذياليهوديةفي!المخلصلفكرةاصاصصا

.والجورالظلمعمهاقديكونانبعدعدلاالارضليملا

فيلليهودسمحبابللبلادكورشاحتلالوبعد..مق538عامفي-9

حسنةمحاملةكورشعاملهموقد.بعضهمعادحيثفلسطيقالىبالمودةالعراق

نفسهالمعبدكنوزالىوأضافالقدسمصبدمناخذتالتيالاوعيةبارجاعفأمر

منالآتبضعةالقدسالىعادوقد.الخاصةخزانتهمنلهمأخرجهااموالا

جيهوياكيماليهودملكحفيدوهوبابلزيرواسمهرجلبقيادةاوكاذراليهود

لاويلعائلةالزلدويالبطنمنيشوعالكاهنوكذلك،وخذفس؟!ىباهالذلى

النظريلفتومما.والمحبدالدينبشؤونبالاعتناءاليهوديالديناختصهاائتي

بذرةا!ديةفيومعناهعبريأاسهآوليسبابلياسمهوبارلزيرواسمانص

وعند.بابلبلادوفيالسب!اوائلفيلمولدهنظراكذلكوالدهسماهوربمابادل

غيرالمحبداسسووضحواالمحبدموقععلىمذإحابنواالقدصالىهؤلاءوصول

ولكثرةناحيةمنالاقتصادكطوضحهملسوءالعملعن-وقفواماسرعانا؟!م

منقرنبحدالاهذاالعكليستأنفولم.اخرىناحيةمنبينهمالمشاحنات

المحبداتمامولدى.ونحمياعزرةمنكلفلسطينالىوصلعندماوذلكالزمان

علىويطلق.لهاليميقيؤدوابانوأقن!مالقانوناياهممح!عزرهفب!موقف

فيكبيرأتأثيرأعزر.أثروقد.الكاهنأوتبالكااسميةالبربالمصاثرعزر.

الاولهارتحششتاا/لاخمينيالملكقرارفيمرةلاولذكر.جاءحيتاليهوديالدين

4سنة 5 Aالعهدفيجاءكما.اليهودمنجماعةمعفلسطينالىللذهاب..مق

الوتيقةبابلمنممهجلب-لما.بالأجنبياتاليهودلزواجتعنيقهعنالق!يم

ال!ينيقانوثااليهوديةالجاليةاتخذتهالذيموسىقانونكتابإسطهاالتي

اليهودلىبالقانونكحالماليهوديةالربانيةالكتاباتخلالمنعرفوقد.والمدني
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بامورسماحهجانبالىاليهوديةالحقيدةاصسىمنبالكثيراليهودأصبارويقرنه

)الاثنيقالابوعمنوالخامسالثانياليومفيالتوراةمنفصولقراءةمثلثانوية

والخميسالاثنينايامالمحاكمبانعقادأمر-لما.السبتيومظهروبعد(والخميس

رأوجبالسبتليلةالثومبأكلوسمحاليوميقهذينفيالملابسغسليتموان

معينةحالاتفيالطقوسيالغسلاجرا+الرجالع!وروحتمفيهاالنصاءاغتسال

فيهاد-خمحونالتياليهوديةالييعةبتأسيسعزرهاسم)قترنوقد.ضعصها

الاعياداسسوضحتالزمنهذاوفي.بابلفيعبوزأماتانهويقال.للعبادة

وكان.وانخاماتوالكهنةالمحلمينطبقةوظهرتالصومواوقاتالمهمةاليهودية

.(الخمسةموسى)اسفارالتوراةكتابةاكتمالهوالوقتمذافيحدثاهم

الدينفيدخلتوقد،اليهوديالمحتقدفيدينيتصلبعصربدءذلكوباكتمال

مكانيوجودالقائلالمحتقداختفاءمنهاكثيرةافكارالفارسيالحصرخلالاليهودي

البابلية،وأرانلواليونانيةهيديزيشبهوالذيالموتىاليهيذهبشيوليسمى

ذاتمنقاسيةمحاكمةهناكوانالنشوريومفيللموتىالقيامةمحتقدإودخول

.الجناتفلهمالمزمنوناما)جهنة(جهنمالىاجرامهيثبتمنبحدهايذمبالخالق

بأعمالالناسيغرلىالذيبالشيطانسموهاللثمرقوةبوجوديؤتوناخذواكما

والملائكةوقوتهمالجانبوجوديؤمناليهودلىصاركماوالحصيانالشر

وقد.للزرثشتيةالاساسيةإ:،دىءامنهيالمعتقداتهذهوكل.وسطوتهم

لهمكمخلصالفارسيةالامبراطوريةمؤسسكورضالىينظرونأليهوداخذ

كونضرورةطورمنالاعتقادهذاخرجوبهذا.ينتظرونهالذكطالمخلصمووبافه

يشاهدحيثالفارسيالتأئيرتزايدواستمر.ففسهداوودعائلةمنالمخلص

السلوقي-العصرفيت(المباإبحرنصوص)اهلقمرانجماعةمعتقداتفيقوياً

والمسيحيةاليهوديةةينالوصلحلقةالمحتقداتهذهتشكلحيثانيرومال

4Manual،ع!نفالى1دليلهذهقضمنتوقد.الاولى of Discipline
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قوةمصدرفيهاالشر()ةهـةبليالشكلكماالئنويةوالثمروحدفتووثيقة

كبيرين.وتأثير

،القدسواحتلفلسطينالمقدونيالاسكندردخل..مقTTTعامفي-01

الفرسوطغياننيرمنلهمالمخلصواعتبروهفرحينبالهلاستةاليهودفخرج

فلسطينصارت.م،.ق323عامالاسكندروفاةوبعد(معاملتهمأحسنراالذين)

البطالمةبينللاضطراباتص!رحاًالزمنمنردحاًبقبتانبدقيينالسكحصةمن

و-لانت.الهيلينيةالض!ارةموجةوثقافتهاليهوديالدينوواجه.والسلوقيين

مبادئها.وعشقالهيلينيةأحبمنفمنهماليهودذ:لمنحختلفةفعلردودهناك

تحرتوصارتالقدسمدينةع!!السلوقيالملكاسمالساوقيوناط!قوقد

يترددوناليهودالشبابصارملعطالقدصفيأسسواكما،اورشليم-انتيوخت

الممثلينيرسلونوطفقواالختانعادةمنهمالكتيروتركوالسمرللهوعليه

اربابهابرعايةفينيقيةبلادفيتقامكانتالتيالاوإ:يةالالعابلحضورعنهم

محبدهمداخلحتىلحمهويأكلونالخنزيربحونفيصارواكما.ثنية/الو

خلفاهسلطاناليهاامتدشتىالمناطقالتيفيانتشرواقدالب!ردبانعلىآَ.ارئيسا

اختلاطعنهيكتيوساليوناتيالمؤرخيتحدث..مق003عامومنذ.الاسكندر

الحياةد-رلعناليهوديسيرابنكتابفي.وذقراوالمقدونيينالفرصمعاليهههـد

يوضحو.اتهيلينيةثرمووهييةليهوداةلحياالىارسموسبقىمومنلفنوناوحبالمترفة

الكثيرالقديمالعهداجزاءسائردونيذكرحيثالازجاههذانفسهدانيال-لتاب

الكثيرتسمىكذلك.الجديدةالحياةمعالمبذلكعاكسطالموسيقيةالآلاتمن

علىاليهوداقبالانكما.منهاقلبلغيرعددوصليونانيةبأسماءاليهودمن

.)74(الدينيةمحتقداتهمع!اثارةانعكستقداليونانيةالفلسفةدراسة

الثقافةوبيقبينهاالتوفيقمحاولينيهوديتهمعلىاليهودمنفريقمعهحافظ

9(،191,Philadelphia).74,Norman Bentwich, Hellenism

036-791.125-31,!03
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مناليفوديةحمايةبضرورةفلسطيقيهوداجتهدالذيالوفتففي.الهيلينية

شرأ-الرمزيةالرؤىكتبمنوهو-المكابييقكتاباعت؟رهاالتيالهيلينية

بسلاحا)يهوديالديرْحمايةالىالاسكندريةيهودازجهللربمعادثامستطيرأ

بالفلسفةتسلحالذيالاسكندرانيفايلوهؤلاءومن.ووساثلها)75(الهيلينية

الدينءبادىءحولبحوثهفيومناقشاتهاجدلهاادواتواستعملاليونانية

المؤرخكتبكما.السبتوجنتوسميتاليونانيةالىالتوراةوترجم،شديالي!

والحرباليهودعادياتفيتيحثباليونانية-لتب01ً()37-.جوزيفوساليهودي

.أبيانعلىوالردالرومانية-اليهودية

الهيلينيةالحضارةبودقةفيتماء،اليهودصهرالساوقيالملكارادوقد

ووضعشضهعبادةع!!فحملهمودينيأثقافباًالامبراطوريةلتوحيدكخطوة

إزووسمصبدأوبنىعكأَأوصاشديةالي!يمارسمنعلىإلاعدامعقوبة

جوبهتالاجراءاتهذهانغير.القدصفياليهـ!ديالمعبدعى(Zeuك)

وفعلا.المكابيجوداسئرأسةاليهوديالخاسيديمحزببهاقامعارمةبثورة

اليهودولايزالوالازباطالعرببمساعدةعدةمحاركبعدالثورةافتصرت

الخانوكة.يسمونهخاصعيدفييمجدونها

واصفرومافييهوديةجاليةوجردعنالرومانيالعهدفيوعرف-11

المرتزقةالجتودمنءجموعةالأصلفيبانهاالجاليةهذهالاسكندرانيفايلو

تاسيترسيقولبينما..)76(.مق002سنةمنذهناكتجمعواالذينوالعبيد

عنمرةلأولونسمع.لبيا)77(اسكنواثمكريتمنمنفيينبالأصلبانهم

الذكط..مق913عامهسبانوسأمرفيالحاليةمعلوماتناحسبرومايهود

بنثصرالرومانيالخلقبافسادا-اهمهتهماَايطاليامنالخروجعلىفيهاجبرهم

691-126..ibid,pp.7ثه

23..76.Philo, Legato an C*ium, No
11,.77,Tacitus, Histories, Bk. v
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هيباليهوديةالتبشيرعملييةو!لانت.)جاهوفه()78(سابازيوسجوبيترهبا"ة

النساعرويقول.الرسميالدولةدينلحمايةالرومانيةالسلطاتحركتالت!

تصبحانض!طركصوف-لاليهود)ونحنمقطوعاتهاحدىفيراسهوالرومافى

يونانيةاسحاهوغالبيتهاروعافياليهوداسماهمنالكثيروردتوقد.مثلنا)97(

ممتنقى-لثر،عليدلم!االصرفةاليهوديةالأسماءمنقلةجانبالىولاتي!نية

جماعةانهم)بقولهشيثصرونوصفهموقد.8(روما)ْسكانمنالبهودكليالمدين

مذاانوسدو.()98(السياسةفيكثيرأويؤثرونبضاًبضهم!يدول!كببرة

ومنحهعلهمالعبادةاما-لنببنا.أمرهاصدارعلىقيصريوليوسحملالذيمو

العامالحدادفياليهوديةالجماعةحزنكانوفاتهوعند،الاجتماعحق

وعندما.-لئيرةولاتينيةيونانيةكلماتالعبريةاللغةفيودخلت.شمهودأ)82(

يونانهةكلماتاستعمالعدمالىداعياًاياممالناصفييخطبيهودكطحاخاموقف

!للمةخطابهفينفسهالحاخامهذااستعمل،الرومانعلىحقداًوذلك،ولاتينية

.)83(مقصودةغيرعفويةبصورةموسىالفىكرسيبهاقامدأاليونانية!لاتدرا

زمنم013وتراجانزمن66،1.1)عدةمراتالرومانعهدفياليهودوثار

اسرىمنهمقسمأتراجاناخذوق!د(الختانممارسةمنمنحهمعندماهادريان

روما.الى

78.،ء(Philadelphi،!91هـأه! .H Leon, Jews in Ancient Rom

001".

143,.97,Horace, Satires,1 IV

.08 Harry Joshua Leon, The Names of the Jews in Ancient
Rome, Transactions and Preceeding of the Americai5

224-502..PhilologicalAssociations :Vol. ,54 )2891(، pp

68-66.,cco81.حا Cicero, Pro- F

.82,Suetonius, Tiberius, XXXVL
801-701..83.Schwars, ed. Great ,...segA op. cit. pp
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اوروبافيالامبراطوريةواجزاءرومافياليهوديةاعتناقصارمكذا

نابحيثالشائعةالعصرموضةالميلاديالاولالقرنمنالاولالنصففيخاصة

الامبراطوراصدروقد.)84(اليهوديةاعتنقتالامبراطورنيرونزوجةحتى

اليهودانغير.اليهوديةباعتناقاوبدينهمالتبشيرمناليهوديمنعأمر!نيرون

.الميلادىعشرالثالثالقرنأواسطبحدودالادينهمفيالتبشيربابيغلقوالم

بصملةيمتونلافهموبذلكاوروبايهودنواةلليهوديةالممتنقينمؤلاءشكلوقد

اخمادتلتالتيالقرونوفي.الشرقيهودالى(الدينصلة)باستثناهعرقية

الكتبلثصرحالدينيةالكتم!لكتابةتماماًاليهودتفرغلثوراتهموهادريانتراجان

والبابلي.الفلسطينيبنوعيهوالتلمودوالجماراالمشنامثلالاساسيةالمقدسة

اليهوديةبلورةفي-لبيراثرلهاكانمدارسخاصةوفلسطينالعراقفيوظهرت

الصالحية)تليوروباصدورافيامتشفةالادلةوأئبتت.اليهوديالتراثوحفظ!

منكاناليهوديالدينانحالبً(سوريةوفيالقديمالعراقمنالزورديرلرب

كلمنواخذالاديانمنالكثيرعلىانفتحقدالميلاديالثالثالقرنأوأسط

.)85(ومدنيةتراث

قديماالمختلفةالقطروتسمياتفلسطينجغرافيةعنمقدمةاعطيتانفبحد

القديمفلسطيقتاريخبحثفيبدأتالبلادتاريختفهمفياهصيةذاتاموروهي

الىالقديمفلسطينتاريخدراستيفيقستوقد.بجوا؟بهالشاملةوالاحاطة

والحديثة.والوسيطةالقديمةالحجريةالمصور-1:متميزةهامةعصورئلاث

.84.Albert.A Trever, History of AncientCivilization, Vol

466.9(،!.391,NewYork),أ،

.85 Jacab Neusner, "Judaism at Dura- Europas ," History

201-81..ofReligions, Vol. IV, No.1,691(،)4 pp!
اليهودية،للديانةالتأريخيةالاسس،الاحمدسعيدساميدكتور:انظر

V9\(6،الاول)كانون!\العددالفلسطينيةاساتالدشمر-لزمجلة

..7-83ص،!\(VV،ث،رو-الثانيلَانون)03الحدد؟59-111ص
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امتدفقدواهمهاالقديمفلسطينتاريخفيالعصوراصاولوهرالكنعانيسالحص-2

ضارةالبلادبهوحدت.(.مق)0002-.33قرناعثصرسبعةمنتقرِبلفترة

القوةهيوظلتكبيراتأئيرابهمواثرتدخلتهاالتيالاقواملكطبعتمتماثلة

المقدوني.الاسكندرغزومنذالهيلنيةدخولحتىالبلادفيالوحيدةالضارية

طويلةلفترةوصارتعدةأقوامدخولالكنعانياله!سخا،لفلسطينوشهدت

كيانافيهاالزمنمنقليلةلفترةالعبريينالغزاةواسسلاضطراباتمسرحا

والاخمينية.والكلدانيةريةالآشرالامبراطورياتمنأجزاءخلالهغدتكماسياسيا

المحتلونالبلادحكمعلىتوالىوخلالهم(.م-635ق)03-الههيلينيالصصس-3

صى

الثانيالخليفةزمنلهاالعربتحريرحتىوبيزنطيينورومانسلوقيينمن

بالهلينية.تأثرهارغمالكنعانيطابعهاخلالهالبلادتةقدولمالخطاببنعمر

الدكتورالاستاذبغدادجامحةفيالفلسطينيةالدراساتمركزكلفوقد

عملابذلكاحسنوقدطبحهع!!والاشرافالكتابلغةلمراجعةالحسنيجحفر

.والامتنانالشكرجزيلمنيفله
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نيالثاالفص!ل!

التاريخقعلىها!ور،الطبيعميةالتضاريس،التسفية

1-التسمية:

إوالبحرالاردننهرةينالواقعةالاراضيجميعدراستنافيفلسطيقتشمل

شرقمعووثيقةعريقةتاريخيةعا،قاتذاتوميالمتوسط/،الاب!ض
.-!.لم

نهوحم!/جنوبجلعيع!!رجِبلاولااطلقتالتيك!8كا!أ4جلحاد)

Jabbok(الحاليالزرقا؟كراي)الاردننهربيقمنهاالشرقالى

سكالأتيروروم)الناقورةرأسبينفلسطينو-قع.العربيةوالهفهبة

rorumلأScalatحتىشمالاحرمونصلىسفحوعندالساحلعلىقديىآ

كورورارينو)المريشمدينةتقعوحيث(باًجتومصرنهر)العريشوادكط

Rhino cororaدانمن)القديمالعهدويحددها،جنوباً(قديمآ

.الممهبع()1(بئرحتى(الجنوبيحرمونسفحعندالقاضيتلوهي)

المصادر)فيPeleshti!حممالإليليشتيو

اليونانسواحلمنتحركواالذينالبحرارض.قباْلاحدىومي(الآشورية

jغربمنطقة..مقعثصرالثانيالقرنبدايةفيوغزوا،ايجةبحروجزركريت

غربشمالفياوغاريتهودويلةالصغرىآسيافيالجيثييندولةعلىوقضواأسيا

فيبعضذلكبعدمنهمجماعاتواستقرتنجاحدونمامرتيقصروغزوا،سورية

سكنتهاالتيالمناطقلتعنياولافلْسطينكلمةاطلقتوقد.فلسطينمنالمناطق

علىتطلقهاالرومانية-اليونانيةالمصادراخذتثم،فقطالفلسطينيينقبائل

الامبراطورحددهادقد.الاردنشرقوحتىالحاليةفلسطيقجميع

بحضفيأصدرهاالتيالنقودعلىVespasianفيسبيشيانالروماني

-آنذاكيهودسكنهافلسطينمنمناطق
02الاولصمو"ئيلسفر؟02:1القضاةسفر-1 : T.



جمرص

القديمةفلسطينخار!ه
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الممارفهضوصفيوصكنمانأرضو!يا
قصبارض)مف!akhni-ليناخنيأوKinakhkhi-ليناخخي

الرابعالقرن)منايضاْالعمارنهرسائلوأسمتها.القرمزلى(اللونأوالبردكي

جنوباكنحانحدودوتمتد.أيضاْلبنانش!لتالتيعرروأحيانا.(.مقعئصر

ومنهاحالط(القديس)عينبارنية-لاديشحتىالجنوبيةالميتالبحرنهايةمن

لبنانجميعأحيانأبهقصهكنعانأرضإصطلاحانولو.العريشواديالى

القديمةالمصريةالمصادرودعت.()12صوريةفيحماة)حماثمدينةحتىوشملا

RetnuريتنوالمصريهاللصةشملتوربماKharuفلسطىشنص

لمانفلسطيقمناجزاءبضولبنانصوريةعلىالمصادرنفساطلقتهاالتي

وأدخلت.زاميأودياهيالمصريةالمصادربحضاصشها-لحا.جميحهاتكن

ض!نفلسطينق.م.،)745-613السرجونيالحصرمنالآشوريةالمصادر

.ولبنانصوريةكلشملالذكطخاتتيأرض)صطلاح

الأبيعية:طتضاريس-2

ميفهي،ولبنانسوريةفيالطبوغرافيةالصفاتنفسفلسطينتظهر
.-

الواصعالصحيقالواديهوفيهاط.-عارْوأ.عنهاجزءالجنرافيةالناحية

الاردندو2-ضسالاانطاكية)منالبنوبالىالثممالمنيقطعهاالذيامبير

اقعةاقلملالشان.الجنوبأالىالولةبحيرةمنوابتداه،جنوبأ(

البحو-ار-ماالارْقنحدرالبحر(مستوىفوقمترينار!اع

البحرميا.مستوىوكان.المقبةخليجحتىعريةراديفيتستمرثيالميت

عضوةمنبا!لثرا!،الم!توسطالبحرمستوىفوقامتراالثلاثيقعلىيزيدالميت

فيهالملحنسبةزيادةالىأدىطلذكلlالامرالحاضرالوقتزعليهموماأضعاف

والواديالساحليالسهل:التاليةالطبيحيةالاقسامالىفلسطيقبتقسم.حاليا

يية.التبالألفرومنطقة

.ه:1Cيشوعصفر-3
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حلية:لساا!المنطقة-أ

صاررن)شارونناساروسملالقديمالعهدأسصماه:اضسمالياالجزء-1

مراعيهو-لثرةءبخصبقديظالمثشهور،(الخصبالمرجمحناهاإكيابالكنعانية

الجنوبيالسهلمناستواءلَثراوهو.ازكارهورصنرةالمياهوذيرو!و.وزراعته

حواليالسهلوطول.البحرعنالمرتفعيافاتلمثلمرتفعةمناطقوتتخلله

عندكم3-4حوالييصبححتىالكرملاخدودمنابتداءويضيقكيلومترالمائة

ثميافاعندكم02وقيصريةعندكم12الىبالاتساعهنهيأخذالذيالزرقانهر

تنبعالتيالانهرالشماليةاقسامهوتروى.مثرقاًالجبلنحوتدريصيآَيرتفع

عندالتمساح)نهرالزرقانهرامثالالجريانالموسميةوالانهاراتكرملجبلمن

نابلس،الىالمؤديالكبيرالوادكطمخرجيكرقالذياسكندرونةو؟!ربر(الكلبلني

منالشمالالىالاردنبحدفلسطينأنهرثانييعتبروالذيالقصيرالعوجهونهر

الماثيةالمجاريمخارجالساحلطوالع!!الرمليةالتلالاغلتكتوقد.يافا

علىهناالفلاحونويعتمد.عدةمحلاتفيمستنقعاتمكونةال!بالمنالخارجة

.والارواءالشربفيالجوفيةالمياه

التيوقيصر-يةعثلبت(سهلعندحاليا)طنطورةدورالساحليةالمدنومن

شمال-لم35حوالييمتدالذيعكاسهلثم،القدسميناهيافا،ميرودبناها

الشاحليالسهلمنالجنوبيالجزه.أماالمشمةبى!لالناقورةراسحتىالكرمل

جبلسفحعندوحيفايافابيقفيقععرضاكم6خواليوالبالغهذاالشمالي

عامربنيمرجعنويفصله.عكالخليجالشماليةالنهايةعندوعكاالكرمل

سويةيصبْالذي)كيئممون(المقطعنهرالمنطقةويقطع.مزتفعات)اسدرليون(

المنطقةهذهأجزاءوأغلب.عكاخليجفيقديماً(بيلوس)نهرنحماننهرمع

الشمال1الىالصعيمةالضيقةالمنطقةاما.مرارأالماءيغمرهاالتيالمنخفضاتكثيرةِ

الزراعة.غزيرةالضبفكثيرةعكامن
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بي:لجنوالجزءا-2

الحهدأسماماوالتيسابقاًالفلسطينيةالقبائلسكنتهاالتيالمنطقةومي

المرتفعةالكثيرةالتلالتتخللسهليةبقاعومي)السفلى(المنخفضةالاجزاءالقديم

غزةوادكيامثالمتعددةوبوديانالنربيوالئسالالغربنحوالمصتدةالجبالمن

الخ...روبينونهرالحاسيووادي

منطقةالعريشوادلىيقطعحيثغزةجنوببالصحراهالسهلوينتهى

الىجانبواستراتيجيةقجاريةقيحةوذاتالصقعمذافيمدينةاهموغزة.قاحلة

المدقومن.سوريةالىالمؤدكلطالطريقومفتاح،الاولصردفاعخطكو!ا

بالداخل.الحقير(Akron)وأكرونوأشدودعسقلانالاخرى

الغربية:الجبالمنطقة-ب

شمالا.لبناقحتىسيناءفيالتيهمنابتداءالاردنفهرغربالىالواقعة

المتوسط.البحرالىمنهالاردننهرالىأقربالتركيبمتناسقةغيرهضبةوهي

يصلالذيالوةتففي.الاردنانخفاضشدةمعبالمقارنةالارتفاعكثيرةوهي

الىالميتالبحرانخفاضيصلمتر1..008-.منوالقدسحرمونبيئالارتفاع

فلسطينمر-لزهيالجبليةوالسلسلة.المتوسطالبحرمستوىعنمتر3!3

لحموبيت(حبرون)الخليلمثلالمهمةالمدنتقعوحيثوضارثآطبيحط

القديمة.بفلسطينللتجارةطريقأهمنرلىوحيثوالسامرةوشخموبثلوالقدص

الى:المنطقةوتنقسم

علىالرومانيالعصرمنذوقسمت.الناقورةرأصمنوتبدأ:الجليل-1

جزريل،سهل)عامربنيمرجويفصلها.والاسفلالاعلىالبلميلالىالاقل

الغربيةالشماليةالجهةعندوينفتح.والسامرةالقدمى!جبالعنأسدرليون(

القوافلالمرجمذاالىتصلالشرقيالكرملجبلسفحوعندالساحليالسهلنحو

هذاولحب.الاردنبواديوتربطه)جزريل(الضورواديعبرالجنوبمنالقادمة

.التجاروجذبالغزاةاغراءفيالتاريخيةالحصورفيمهمادوراالسهل

التلالمنبسلاسلمحاطةهضبةومي:الشحالفيالجليلجبالمنطقة-ا
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ر!نحولتدريج2باوتنحدرشمالااتجهناكلماارتفاعهاويقلجبلانيقطعها

فيهاوير.ارتفاعافلسطينمدناكثرصفدمدينةالمنطقةبهذهوتتى.القاسمية

مثرةوالمزارعوالوديانالجبالالاعلىالجليلفيوتكئر.وعكاص!فدبيقطريق

يلعبلمولذلكالمدنبهوقلتكما،البدايةفيالظباتتملؤهكانتوربماالمطر

القديم.فلسطينتاريخفيبارزادورا

منطقةصفاتومق.زرعينتلالبواسطةالسامرةمعالجليلجبالترتبط

واسحةبوديانبحضهاعنالمفصولةالاربحةالمتوازيةالاخاديدالسفلىالجليل

يصلالصغير()حرمونداحيبنيمنهاالجنوبيالاخدودوفي،صغيرةوصهول

نهربينالاردننهرنحوهضبتهاوتنحدرمترخمسمائةعنيزيدماالىارتفاعها

الشيخجبلالناصرةمنالئسمالوالى،الناصرةاخدودثم،البيرةوواديجالود

والمنارةحطينقرنجبلاهايشرفالتىطوراقتلالمنطقةئم،رمانةواديسهلثم

سهلالسابقةعنالجنوبمنيفصلهاالذلىْالشغورهضبةثم.طبريةبحيرةع!

بحيرةحتىيمتدالذيالحماموادكيو(Asochisأسوخيسقديما)البطوف

عرابة.هضبةتقعالسلسلةعذهشمالوالى.طبرية

القدص()جبالالببالمبموعةوتمتد:ونابلسالقدصجبالمنعمة-ب

سميتوقد.كم001لحواليالميتالبحرمنجنوباعرابةمنالفربيالبانبع!

تحديدالصحبومن.(الجنوبية،القاحلةالارض)بالنقبمنهاالجنوبيةالمنطقة

الوسطىالصحرا.فيوجنوباالميتالبحرقوتتبالثمرتهذن.مذ.الف!قبشطقة

جنهـبكم25حواليكعدعلىالواقمةالحاليةالملحخربت)الملحمدجمةأقبحش

قمتدالشمالهدمن.الوسطىالصحريهقِالاحيانغالبتدشل(المحمبعبثر

عنهالسبعوبنرالخليل!يقالطريقمنتصفعند"لجبليةلمنطقة-5فيالنض!

الصيونذاتالسبعبئرالم!ثفىلنقبمدنرمن.عتيروضبةالظامريةمر!احه

تمودمستقراثعندمااكشغتحيثالتاويخقبلىماعصور،لىأمميتهاوقحتد

مضبةالنقبواكثر.الروسانيالحصرحتىقي!مةه6واسث!ز-الازمانل!لمه

-4 M،-



عامربنيمرجلسهـلهنظر

القدس!هنةوموادي
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!لتلةالقدسوهضبة.البحرسطحمستوىفوقمتر0015-..02منترتفع

جبالعنطبيعيةحواجزأيتفصلهاولاالخليلمنالشمالالىتمتدجبلية

جبالمنمتر(008)حواليارتفاعاالاذلالقدسمنطقةجبالومن!ا.نابلس

تقعحيثالخليلهضبةجنوبالاول،خصبانس!لانوهناك.والبطيقالخليل

حلحولمضبةعندالشمالالىوالثاني)حبرون(القديمةالخليلمدينة

سهلربما)البقاعهضبةتقعالقدسمنالغو؟كيالجنوبوالى.صوروبيث

شمالأالسهلهذامياهوتتجمع.)ءجلون(يالوسهـلشمالهاوالىقديما(رفايم

واديأهمالصرارواديفييلتقيانانلذينالوردواديفيوتوباحنينةواديعند

اليهودية(تيه)الوسطىالهضبةأما.الربليةوثلمنظةثم.القدس-هـ،لفي

تاريخفيدوراهذهتلعبولم.الوسطىالهضبةمنطقةجبالمنحدراتفشملت

ل(الجلب)جنوبو)القدس(الوسطىالمرتفعاتشمالوالى.القديمفلسطيق

فالسامرة.)القدص(الوسطىللمرتفعات-حتإهـامتداداالتيال!اموةجب،لتقع

شمالفيوا)"بالالوسطىالمرتفعاتبينيكياطتكألاتش!ل(فلسطين)وسط

واديحتىشمالاتمتدوالتيالسامرةجنوبفيكثرالتغيرويظهر.فلسطين

حوالييرتفعالذكط)جرزيم(الطورجبلوفيها.السامرةوديانأهمالشعير

فلسطينمناطقاكثرجعلهامناناباصمنطقةفياليناةيعوكثرة.مترا087

السامرةشماللجبالالجنوبيالحديثمكلالذيعيبال-بلالمنطقةوفي.فمبا

)جلبوافاقوعةجبلالىالشرقيالشمالثماولاالشماذنحوالسلسلةتمتدحيث

Gilboaعامر.بنيومرججالودونهرالاردنعنينحدر1)ذي(القديمالعهدفي

تصلالتلالمنالغربيهناكسلسلةالشمال.والىعدةسهولالشماليجا؟ء"وعف

)مقد)داتيا-هذه-!صالتياسكندرشيخفيمتوخمسمائةعنيزيدارتفاعالى

!/!!بر!.وادياتالاخببرويفصل.الكرملجبلمعالمنطقة

ص!3ْ--!!ْينحدرومترا()552أصمْيةعندالثصرقي

قربهوتكثرمياعه!-،!ء!وكلةوتغطي.تدريجيعامربنيجه!ِ

-*س؟-ك-ص!-.الكهوف

صي-ست



ت،المبحرالجنزبحتىاخحولةبحيرةمنالمنطقةعلىونطلقه:الوادي-ج

بينماايىتاليحرحتىريةطبحيرةمنالمنطقةعلاطلقتواديكلمةانوالو

واديفيالجنوبالىيستمرأتيابالغورالأخ!يرمنالجنوبالىالمنطقةسميت

ال!!رة(الشريعةاوبالثصريعةايضاوعرف)إردنانهرسميوربما.عربة

نهروهي%بلمنتنبعثلا-روللاردن.جريانهلسرعةالاسمبهذا

مرجعيونسهلمناليسرىالجهةطولع!!جنوبايسيرالذي!!

اللذين(الص!خيرالاردناللدا!ي)نهرو(يمالقدبالعهدأ،ولهيجوناربما)

كهفمنينطلقالذيبانياسنهرثم،اتتاضيتلمنينبعانرافدينيغذيان

بانياسقلعةجبلسفحعندPanيانأربالدىمقدسا-لان

فيليبقيصريةذلكبه!دسميتالتيالقديمةPaneasبايناص)

(i!كلCaesarea Ph 6 li)كونيتيسساما)الحولةحتىالاردننهرويسير

(Samachonitis)الحوأةأرضص!حلفي(اولاثاUlatha)قديمآ

الطريقويعبر.الاهوارتغطيهامساحاتحويوجداولعدةتغذيهالذيالجميل

بحيرةجنوبكيلومترينبعدعلىيعقوببناتجسرعندهناالاردنبينالتجاري

طبريةبحر)ط:هـيةبحيرةنحوالحولةهـح!يرةءنالاردننهريسيرثم.الحولة

يددإ*العهداوأسماهاث!ح+5ح+3،ء-شادجنيسيرأوChinnerethيثخنرأو

إ"جر.اأرء!صم!ضوىعنمترا802طبريةإحيرةوتنخنثض.،(الجليل!حر

لكلمترا13بمعدلبالانحداريبدأحتىالحولةبحيرةمنالاردنيخرجأنوما

منأ-،لاوتقترب.2كم017ط"ريةبحيرةومساحة(16Jلمسافةا-ليلومتر

اليطيحةيصهلهناكالاردننهريصبحيثالشمالففي.الثصرقيساحلها

المدنوكثرت.جولياسسيدابيتمدينةتقعكانتوحيثالضبالصغير

الاردنمصبوقربالشماليساحلهاوعند.لحرضهالغربيساحبهاعندسابقا

الغويرءس!لثم.الرومانيالعصرمنحوم()تلناحومكفركانت

الجنوبوفي.الخماموواديالمنيةخانبيقالضب(Gennezairجنزير)



بحيرةبينالاردننهرلطووبلمغ.رقات(التلمودأسماها)ط:ريةمدتضةتقع

كاداميةجسرعندالتجاريالطريقويصهـرهكم011حواليتالمبا؟حرواطبرية

وأسما"المناذرةشريحةايضاوسمي)اليرموكنهرريةطحيرةبعدبالاردنوت!مب

منتصفعند)جاببوك(الزرقانهرثم(Hieromycesميروميكيسننافيوإيوا

وأشانببت)بيسانواحةهناونلحعل.متالمبحرواليطبريةإحيرةبينالطريق

كم(1ره7*)76تالمبالبحرعندالارددْإخهرالمطا!ينتهيو.رو)-ص(سكيثو

عذبماءعيناوقربهأجبالاتحيطهالذيمم!ولهولنونعر)المجيبواديجنوب

حواليهماتكوْثأغديمة(احت؟+4ثازجيدي)جديوعينفشخةعيقهما

'Masadaماساداقلعةتقعالميتالهحرفياللسانجزيرة4شبوامام.المزارع

الجبلهناكاليحرمنالغربيالجنوبوالى..مقالثانيالقرناواسومن

عدةاغصرقيةاتالمبالهـجرضفةعندوتصب.م(54ايحواإ،رتفاع()سدومالملحي

إ-يب.اوادكطمنهاا!ار

وثيقةعلاقاتلهاكا؟تالتيالارددْشرقتقعالاردنواديمنا)ثصرقوالى

الجنوبيحدها(Zeredزرد)الحصىواديو-كون.التارثخء.رفلسطينمع

الممتدةالمنطقةوتكون.وايدومموآببينالفاصلةالحدودقديمايثم!لوكان

فيميثصور)الاردنشرقجنوبفيمنطقةأقصلىشحيبواديالىالحصىواديمن

الشرقيةالصحراءعنتنحدرمرتفعةهضبةوهو.موِآب(سهلأوالقديمالعهد

rكيرموأب)الكركواديهيوديانثلاثوتقطيها Moab،!وواديقديما(ف

معين.زرقاووا-يابيب

فتقيمعبونمنطقةاما.جلمادجيلهنطقةتقعالزرقانهرمنأضسمالاوالى

شرقمنالشماليال!قعمصيوفي.اليرموكنهرباتجاهالزرقانهرمنانشمالالى

13،أول!دط!حجولانيتيعميمدينةتقعلَاْثحيثالجولانتقعالاردن

MaachahومعكهةGeshuriجيشوريبمناطققديماسميتوربما

Bashanباشان/قديمآسميالذيصرانسهلأوالنقرةوكذلك
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وحيث(نيةناباليوBatanai!بطنيةاوBasanitisنيتيمى!باساإ

لاجامنطقةتقعالنقرةشرقيشحالوالى.واورانيتيسبطنيةمقاطعتاكانت

جبليقعالنقرةوشرقيجنوبهاوالى(القديمةTrachonitisنيتيستراض)

.(م!ل!صالقدت!إونجبلأوالدروزجبل)حورين

(..مق.ر.25..حواليمن)العجريةالعصورليفلسطيند

والميسوزوكل!أالياليوزويع!سحفلسط!خلالكا؟ت
ص!

Mesozoicحتىأيااسترامنتمتدوالمهمةقارةمنجزءالجيرلوجيين

العصرفيواسعبحروظهرالارضغطستما.8وسرعانا)!ضولية!اميركا
حض

فلسطينكلوشملسوريةأواسطنحوامتدالذيتثيسبحروهولترياشي2

الفتفالالتقاليةفيالاتقريباالحاليشكلهافلسطينتتخذولم.الاردنوضرق

واليلايستوسيئ.اليلايوسيقبين

لقديالحجركلطآهـلمصشح!"؟

فىنراهالاوحئسةحيواناتالقد-الحجريالعصرخلالفلسطيقجابت

والكركددقامثاللأآلفيلالمعاشيةوالظروفالمناْدغيرالسبمبَاللاحقةالصور

والخنازيرالسوريوإلدبالو!البقرالقديموالبيسونبالصوفامسو
خ!.

أرضع!!اكتشةتلانسانأثارواقدم.الكهوفوثورالماءوفرسالوحشية

الموقعمذاطبقاتفىوعثر.يعقو!بناتحسرئنطقةفىكا؟تالآنلحدفلسطين
صض-.َ!س-

الاشيوليالعصرصناعةمنوالسواطيرالبازلتمنيدويةفؤوس"علىالسفلي

عظامعلىالموقعنفسمناخرىطبقاتفيوعثر.فيلعظاممعالاسفل

.-.صمان

دوفيسمبتضخمةمدافنالاردنوشرقفلسطيز!مرتفعاتفيووجدت

.M Stekelis, The Implemenferous Beds of the Jordan

.y,(Zaragoze,591،)6 pp.193 ifءVall
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Dolmenفدمبما15يقاربماالىاحياناتصلقائمةكبيرةوصخور

م!تكونوربما،معيناتاريخااعطاؤهاجدايصعبMenhirمنهيرتسمى

الاعتقم!صرلىفقدلضخامتهاونظرا.القديمالحجريالعصراواخررجالعكل

القدبأالحهدفيصداهنجدأمروهذاالبثصرمنعمالقةقبلمنبنيتقدبانها

.Mالحديثةالادلةوترفضه

طابونكقفامثالكهوففيالاشيوليالحصراوائلمنصاعاتعلىوعثر

ووجد!.)5(الوسطىالصحراءفيقطافةاموكهفانكر"للىبلالمغارةواديفي

طابو!كهففيعثر.وحشيوأخرأحمرووعلوغزالصانعظامالاخيرفي

حوال!)منالاشيوليالعصرادواتمنانكثيران.الادواتبعضلىعلى

مدار،مناخذاتمنطقةلحيواناتعلاقةذات.(.مق.ر.15..ر.43-ث..
كي..

سكنالذيالانسانعنشيئأنعرتولا.جافالىالعصرنفايةفيلتصرطمط

وجمعالصيدعلىعاشانهنعرفولكنناالأدواتهذهوضعتالوبهذافلسطين

يعمجمنالدينيةالاعتقاداتبعضلديهوكا؟ت.الصوانمنادواتهوضعالقرت

هنامنمتر-:ةهياكلعلىعثروقد.موتاهبهادفنالتيالعنايةفيتتمثلالاَخر

مغقدماِالاكثروهيالجليلجمجمةالاولىفلسطينيةكهـوفاربعفيالجنس

الموسميترية!-الليفالويممية)الفترةالقديمالحجريالحصرالىتعودوجميعهاالاخرى

,calArchaeology, (Philadelphia4..فا .G Ernest Wrigt, Bib

ى.591،)31.0.7

,ne, (Londonأlest!5.ك .C .R Conder, Survey of Eastern P

;(9188 .A.T Olmstead, History of Palestine and Syria!

ثا2!ثا،.كل"

.R Neuville, Le Paleolithique et le Mesolith-- que du

.desertde Judee, Arch. .J 1'd ' Insti. de Paleo. hum

.Paris,,)5191 no.,24 pp.92if)
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وطابونالصخولمغارةوامدتنا..،)6(.مت.ر.8..ر.3؟-...-!اليالىمنه

بشتىدفنتكاملةمنهااربعةوجدتهيكلاعثصرأحدربقاياالمغارةواديفي

نحومسحوبةالارجلوكانتالجانبوعلىالوجهوعلىالخلف)ع!!الاوضاع

أحدوحمل.لديهمالآخربالعالمالاعتتاداتفيتنوععلىيدلدما(الصدر

لهقدمتضحيةمنجزءكانربماوحشيخنزيرفكعظمذراعهبثنيةالهياكل

وقد.الناصرةقربانقفزةجبلمنلَاملةغيرميا!!لخمسجانبالى،دفنهعند

وجهعفيمكنلاالذيالكرملانساناسمهذاالاولفلسطينانسانعلىاطلتى

انسانبينوسطاجنسايمثلالغالبزوهوالحاضرالوقتفيتصنيفهالطكيد

البعضجعلتوواضحةكبيرةفرديةاختلافاتهضاكانولو!!الحديث

حاجبيهحافةوكا؟ت،مخ!تلطبثسيلجتصد!جعالكركلانسانبكونيتقد

انسانقامةمنأطولقائمتهودكنمتميزةوذقنهعاليةوجمجمتهئخينة

يمثلانهوالارجح.)7(الحديثالافسانعظاميلةالماوعظامهوتث!؟94النياندرتال

الصناعاتاليوميةحياتهفي.واْستعملالحديثالانسانالىالنياندرتالمنتطورأ

مربحةونهاياتحادةغيربحافاتالشكلمثلثةادواتفهناك.الصغيرةالحجرية

وأالاسماكلصيداستعملتالمظمأوالخشبمنبمقابضتوضعكانتوربما

و!لاشطاتهلاليةفَيلسكاصنعهجانبالى،اصطادهاالتيالحيواناتلسحب

تماسكعلىيدلمما(عائلاتشكلعلى)جماعياالدفنوكان.العظموإبرمن

-sنطth, Researches in PreةTurville- Petre and .A Keيم.

Galileeفل!!ما 2691-2591 and a report on the G31013ح

.2791(,ul1,(Londonكلاجا

Dorothy .A Garrod, Primitive Man in Egypt, Western

Asia and Europe in Palaeolithic. Times, Cambridge

Ancient History, (CAH), editors, .I .E .S Edwards and

83-81..Others,Vol.,1 part ،, (Cambridge, 7910)، pp



مفارةواديل!التاريخوبلماكهولى

الطينمنالوجهواشكالالعدتثالعههـالع!زيمنجهيرمة
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أطفالستةعظامعقأ-رمدفنقيوعثر.الاجتماعيةالحياةنواةونشوءالعائلة

.)8(الأساسيةحاجاتهتالمبمعتدفنوكاْتأشخاصوأررعة

الأحمروعرقالكرملكمار!-بلوالوادمكارةمواقعأمدتناولقد

العصرنهايةفيفلسطينانسانسكنهامواقععلىوجبرودالوسطىالصحراءفي

.وقشرهإلصوانلبصناعةعلىعثربالجاءلالأميرةكهـفففي.القديمالحبري

نهايةفيوأجبربطيظًالقديما)حجريالعصرخلالفلسطينانسانتقدمفكان

.ال!!وف)9(وسكنجسمهاكساءعلىاإبردلشدةنظرأالعصس

(..مق1.ر...-واليفي)الميعسو(يثبم

نطوفواديالىنسبةسميتاشي1فيةخ!صالنطافيتمثيلخيرويتمثل

مفتوحةومواقعكهوففيالنطوفيونسكنوقد.انقدسمنالغربيالشمالالى

تشبهالعظيمةهياكلهمانولوالآنلحدسوريةفيحضارتهميماثلمانجدولم

وجبيلفلسمطينجزروهياكلبمصر(السلالاتقبلما)الهداريجماعةهياكل

الأجداديكوفونوربما.(الكال!وليثي)المعدفيالحجريالعصرمنلبنانفي

باللغاتالمتكلمون)الحامية-بالساميةالمعروفةالجماعاتمنهمانحدرالذين

التردونيسيةللحضارةتلكتما؟لضارتهمولكن.(الحامية-السامية

القاهرةقربحلوانمواكعتشابهعنونعرف.بأورة،!أهولء34!+()ولص

ماهرونصيادونالنطوفيونوكان.ا(فلسطيق)ْفيللنطوفيهتلكمعبمصر

.8 Dorothy Garrod, Quarterly Statements, Palestine

.ExplorationFund, ,2891 pp. 182 ff

"35,Excavation at the Magharet Kabara!9.حلأ!ث..D.AE
Mount Karmel, ,3191 Preceedings of the Prehistoric

.p.155 ;.ff .D Garrod and .D.MA5910،2(،!4كل,Society

,Bate,+he Stone Age of Mount Carmel, ،, (Oxford

14-13..pp3791)،.؟ ; Neuville, op. cit.، ; Olmstead, op. ci

.01,.W .F Albright, The Archaeology of Palestine

61-95..Baltimore,591 ))4 pp)
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مكصتهعلىيدلممامواقعهمفيعظامه+نالكثيروجدتالذممطالخزالاصطادوا

الهلالية.والأدواتالسهامصيدهمفيواستعملوا.بالبا؟دالفترةتلكخلال

مواقعهمفيوجدتكماالعظاممنالأدواتصناعاتتتدمتلماالصخرمنالصخيرة

كما.الحبوببهاصدواالحادالصرانمنقطعبهاوضصتلسكاكيقمقابض

الصعبومن.الأسماكواصطادواوالرحيأيضاًالمطاحنمواقعهمؤبوجدت

الحبوبعلىيحصملونظلواانهمأمبدائيةزراعةالىتوصلواقدكانواانمعرفة

يعتمداقتصادهمظلبلاناتال!يويدجنوالمبأْكمن!رفلكنا.الوحشية

طبقةفيكلبهيكلعلىعثروقد.الوحشيةالحبواناتعلىالاولىبالدرجة

ضكزدونلهواستعمالهماحيوانالهذاتدجيف!معا!يدلمماوسطىنطوفية

بدليلالوةكأ،بنفسلهو-صاعينللفذاءمنتجيناكا؟وانهموقبل.صيدهم

مواقعهم.فيالصوانيةالمنا-لمنالكئيراكتشاف

لبلعلطوكألاجسمانحيفكانفيةالنطهِا*ضارةاانسانفانعامةوبصورة
!يم

علعثر.معتدلةوتقاسيمط!يلةورؤوسرانجاتوأربعأقدامخمسةإىحوا

متتابعة(مراحلأربعالى(Neuville)نوفبلالاستاذقسمهاالتي)أثارهم

الحزلة(بحيرةشاطىءعلى)الملاحةعينأمثالفلسطيقمنشتىأقسامفي

اريحة.وعندوالغربيةالثصرقيةالقدءرتلالمنحدراتعلىالصخريةوالكهوف

قياستقرارهمعلى(كدليلأخذناهااذا)حفروهاالتيمدافنهمسهلآوتدل

المدورةالمدافنتجانبالىمدفنآوسبعونثمانهناكالوادصخورففي.الس!ن

-للفيالجثثاحدىوانعامةكانتيظهركماومدافنهم.1(ااالملاحةعينفي

.11 .D .A .E Garrod, The Natufian Culture: The Life and

,Economyof a Mesolithic People in the Near East

)5791(،,43,Procedingsof the British Academy
pp. 211 if. Jean Perrot, Le Mesolithique de Palestine

!(،ynan (Ain Mallah!لles recente decouvertes aطيم

،Antiquity and Survival, Vol. 2, ،)5791( pp. 19 ff

,Garrod،.!ا.121.3 CAH, op. ci.
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بالاصدا!زينتقد(الأ!صرةفيمثمشخصالىتعودكا؟توانلأبدوالتي)م!برة

علىموجودةتقاللاعليهاعثرالتيالاءصدافبأنعلظَ.والا--،روالحلي

اعتقادهمع!!يدلمماحقاًالمدافنبهذهيحتنوننواوكل.الفلسطينيةالسواحل

علىمقبرةفيعثرالوادمغارةففي.شيزالآنعنهانعرف.لأالموتبعدبحياة

برصيفالاحمرعرقمقابروغطبتالصهخر!تصنعتوأحواضورصيفجدار

حفرةفيالاصداثْمنالتاجيثم!:،ماع!!الما،حةعينعندمقبرةوحوتايضا

شكلع!!لفيدتالتياصخورافوقهوضعتيِصيفوغفبتبالملاططليت

.ئر)29(دوا

منهاوانتيأدواتهملصنعالصوانحجرجزركهوفسكنةواستعملء

وأبالشمسوجففوهبالب!عملوهالذيالفخارءرفواكما.الحادةالسكاكيئ

الحبوبعفواعتمدوا!اصخونوالأكوابوالجرارالأوعيةمنهوصنعواحرقأ

الدينيةجزرسكانحياةكزتوق.والكتانوالذرةوالشعيركا)حنطةالوحئمية

الثمانيةحواليمنهاكلقطراوحقيحفرةوثمانيقثلاقَضىتمقدسةمنطقةحول

وهىمستديرأوبيضويوآخرداْريبعضهاانجاتتسعقدرهوعمقأقدام

أماكنفيهذهمثلوجدتوقد.القصيرفيومقوسةالطويلجازجمهافيعمودية

القدسصخرةت!تالارواحبئرأمثالمنهاالقرث"ةوالرظعفلسطينمن)خرى

المقدص-شرموقعوترت.يةالمصرسيناءصحراءفيإكهفوبثلوعند،9المقدسة

ءتزاويةنجدسعةالكهوفلثانيالشماليةا)تكايةوفي.كهوفثلأثةفناك

عدةحفرمنتتألفبقناةمتصلةالمذبوحةللاضاحيفتحةفصجمامرتفعةأرضية

حيوانالختصيركونالمكتئسفةالعظامكومةوتظهر.الحيوانعندعايذبح

بالطعاممكتجرارومحهالميتالثانيالكهفعتبةعندودفن.المفضلالتضحية

العظم.منطلسطيكونأنيمكنمامعوالثصراب

.12 .K .M Kenyon, Archaeology of the Holy Land, ! New

،0380(،05691,York
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قدم6ر5ارتفاعهيبلمخبسورمحاطة(الحفرياتأظهرتكما)جزروكازت

نراهاالتيالاصباغتشيروربماوالطينالصغيرةالص!ف!!رمنبنيقدمينوبعرض

.مصر)!1(مععلاقةالىالفخارعلى

ايكراتالعثصر-هـاليمساحتهزبلغأريحةقربموقعالم!لمحمةالمواقعومن

الموقعهذاوجودويرجع.الحا)يةاريحةواحةحافاتعندقدماًسهعينالىويرتفع

الساقطةالامطارتغذيهاالتيالجوفيةالمياهبعضمنيردالذيالدائما،-رىالى

فطإجفافاشديدومنعدماًشتاءالاردنبواديكثيرأالجلريكونحيثالصمحراءفي

العصورمنذالآبارهذهعلىترددواقدا)صيادينباْنالافتراضويمكن.الصيف

الفأصكانتفاذا.فهكاوكثرتلابدالتيالحيواناتوراءانقديمةال!%رية

الحديثالحجريالحصرعاجقةفيعليهاعثرالتيالقديمالرجرياله!سمناليدوية

الدليلولكن.العصربهذاالموقعسكنىعلىدليلخيرفتكونالاولللعصرتعود

اختلافأتختلففيهابنايةكشةتحيثالوسيطانحجرلىللعصريعودالمتوفر

يبقلمالذيبالطيقفيهاالح!هـالجيريغطيالمنحلقةفيكشفببتكلعنكبيراً

بالطينبنيتمستطيلةمنطقةالجنوبالىووجد.اليمثريالعاملإفعل

استعملتخشبيةقطعمعالصخرمنسوربهايحيط(متر6ر35*ر5)

لوضعاستعحلتربماثقوبذاتكبيرةحجريةقطعالجدارفيووضعت.للتقوية

وحفظ.قدسوهالذيالطوطممنهايكونربمالديهبممالتعليقاست!حلوهاأوتاد

حجتهمزارأإ!نايةاكوناحتماليجعلممانظيفأاليضايةفيالطينيالرصيف

يشابهالحظممنشصرأسمنهانطوفيةاْدواتإهاوجدكما.المنطقةفيالجموع

الحصرمنالصيادونبناهمزارأالبنايةتكونوبذلك.الكرملسكانلدىمابه

قدسيةذاتتعتبركا؟تالاخيرةوانخاصةالاَإارهذهعندالأوسطالخَجري

منهاالفحمبقاياوتحودبالحرقانتهتقدالبنايةانجد9J-'2-J.الأولالانسانعند

..13,.R.A .S Macalister, The Excavation of Gezer, (London
,(1291.,Vol.,1 pp. 74 ff. 001 ,.ff 235 ff; Olmstead, op. cit

22.91-18,0،5
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مارسوقد..مق0078سنةحوالي(14كاربونمهقدالذيالتاريخحسب)

بدويةجماءالموقعبسكنسبقتهمالغالبوفي.القوتوجمعالصيدأصحابها

متجولة.

-I4الث!هالع!رلصرIلعد)ث:

البيوتالفترةلهذهوتعود:الأولالحديثالشبهالحجركيالعصر!

بسقوفبالأصلتكونقدوالتي(ايكراتعشرقدرهامساحةتغطي)نتي)المدورة

المستوممطاللبنمنوجدرانبسلالمأومنحدرمدخلذاتثاميةiوشرفةقبوية

العصرهذاسميوقد.التةوية)49(لغرضآستعملتخشبيةقطعمعالمحدب

"o-Neoli)للفخار)59(السابقالأولثالحدالحجريبالعصوأيضاً hicيأPro)

..الاستهرارالىأصيداحياةمنالانسانلأنتقالمثالخيرأريحةءوقيوأعطانا

أقدامستةعنيزيدبحرء!دفاعيةبأسواراحيطتالمستوطنةتوسهتأنوبمد

22منمكونبسلملاعلاهيوصلقدم03الىبقاياهترتفعبرجفيهاوكضف

بالثانيارؤقمراتثلاثعمراقدوالبرجالسوركونالحفرياتوتظهر.عتبة

منالكثيرالتالةالمدينةفيوبنبت.قدم9وعهققدمTVبعرءلىخندقمنها

حواليالىإلمنازلأحدفيقةا!لمحرابقاياوتعود.والسورالبرجأمامالبيوت

كافيةكمياتوأنتجواالزراعةمارسواقدالسكانانويظهر..مق0007سنة

استقرواالذيالمكانفيمكتفينالحيثلىمنمكنتهموالمحصولاتالربوبمنلهم

واديسكنةمارصكما.(NI)منتظمةارواءطرقاأتقفوانهمالمؤكدومن.فيه

الطبيعيةالظروفحيثايضأالزراعةشضىالألفيبحراليقدرواالذينفلاح

وتناولوا.الماعزعدافيماششالحيواناتعلىدليلاْييتوفرو)م.ملائمةكثر

بأءداداحتفظواانهمثظهرالذيالغزالهخاصةاصطادوهاالتيالحيواناتلحوم

43-41..14.Kenyon, Archaeology... op. cit., pp

،7.,Vol.,1 Part,1 op..أولحtic.15,Elisse .J Daumgartel
005.".

46-43..16.Kenyon, Archaeology... op. ci،." pp
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موقعسكنةمارصاكم.كواقعهم)17(فيءظامهمنلَتثمفتاعالكئرةعندهممنه

Obsidiئحةnالاسوداخبركانيالزجاجج!جمواحيثأيضآالتجارةمهنةاريحة

يْو؟-د.)89(.تالمباليحرمنطقةمنريحتاوالكلوالقاروالملحالصهكرىأسيامن

اسم!اجهااطلآقأريحةؤ؟مثلهانشهدحضأرةلحمة--،قى!باتكيامموقع

ولخةوالسهامالثاؤ؟4الادواترْادتحبثبيماة%!محشاعاتذات--ثالنطوفية

العلياالقديما)حجريالعصرحف،رةمنتطررتحضارةهذهوتمثل.المناجل

الحجريةاريحةهـدينةسكنةتركوقد.الحلاحونيةإحضارةاظه!رعلى"شاعدت

الموقع.الاولىالحديثة

موقعسكنماسرعانولكنالثانيَ(:الحديثشبهي.االعصر!

شبهال!صريةاسمحضارتهمعلىاطلقمستحدثةبمدنية)-طءةب-خاعةأريحة

والقدومالفؤوسوقاتمختلفةحديثةصوانصناعةالآنفنرى.الثانية-الحديثة

Adzeالبيوتالعمارتفصمارتنوعوبرزالرحيوزا!تاتوانا،قتإ

خشبيةبقطعمحاطةلَبيرةابوأرهمستمكليمةوج!راند.؟كأة4صمبطيماغرفذات

الماعزأمثالالحيواناتدجنتكما.اليبىرانأمامخلماءوخزافاتمدورةزوايامع

وكثرت،والماشيةالخنازيرعظامع!!وعثر.القحلطورإعاال!لأا؟بمنونوعان

حيثالخارجمعالتجاريالاتصالوزاد،الطينمنالمصتوعةالحيواناتتماثيل

والاصدافسيناءمنوالشذرالاناضولمنالاسودالبركانيالزجاجاستوردوا

خاصأمزارأكا؟تر،حاصغيرةغرفةمحقبيتفيعثركما.ابحر1سواحلمن

فيوجدتاسطوانيةصخرةتسندكانتربما!ممتويصجرعلىحو،تمشكاةمع

كليتألفالمفرورةغيرالطينيةالتماثيلمن،مجؤوهناك.الي-تأطلال

,nima1,s (London17.ول .F Zeuner, History of Domisticated

691.1(3 pp. 132 ff

،5,) London18.كاتا .E Anati, Palestine Before the Hebre

246.ff691،)3.،ء
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رجلرأسمنقطمةثم.العائلةشكدوقتمثلوطفلوامرأةرجلمنمنهانوع

ولهذه.عينيهفيصدفتينمعملتحرجلجهنموذجثما)طبيعيبالحجم

منغالبيتهامختلفةبأشكالصجريةأوانيوجدتكما.دينيةقيمةالتماثيل

.)99(الاحجاممختلفمنكسكاكيناستعملتشفراتمعالابيضاجيرياالحجر

عنفص!تقدجماجمعثصرةاكتشافتمحيتالا!سلاتعبادةهناككا؟توربما

هذ.فيونلحظ(واحدةعدافيعا)الاسفلفكهامنجثةكلوجردتهياكلها

فيبحريةأصدافووضعتا)جصمنعملتقدالوجهعضلاتانالجماجم

قمتهاصبختواحدةجمجمةعداهو-لماعاريأetالروتركالعينيقتجاويف

بينحاكرهاختلافتدلوقد.الشواربلهاوخصعتواخرىسوداءبخطورو

كانالرأسقطعوانولابد.المتوفىلالش!تما"للجعلهاحرصهمالىالوجوه

بادىءجاثمبوضعبيوتهمأرضيةفيموتاهمالناسودنجن.الجثةدئنصنمدةبحد

يضعواأندونمنفصلةودفنتالموتىرؤو-!وؤطعت.ظهورهمعلىثمبدء

تقديسهمعلىتدلهذهكل.ال:!!منعضاإتأوملامحايةالساحقةبفالبيتها

.02()موتاهم

وجدرانمستديرةبيرتاشقدصمنالغربالىغوشابوموقعفيووجدت

ومناجلسهام)صوانيةوصناعتهم.الجيريانحجرمنوارضيةالصخرمن

علىيدلمما)السهاموبكثرةونلحط.ا!يحذ+-نتلثالىإ!هشما(وفؤوس

en + on, Excavations at Jericho, Palestine؟7!.ول.

.Q ,) Vol. 84, 591(،)2 pp!ئuarterly, (Pزْ!5بمExplorat

.,(3 pp. 83 ;.ff Vol. 86, 591(،)4 pp872،فى1(لةَفى.;.ff Vol

,f.;093 Kenyon39؟.pp. 631 ffْ7-51;،.؟ة Zeuner, op. cول
09448-.Archaeology...op. cit. pp

6(،)59188,01Vo8!ة.cavations...op. cit. Volول*,Kenyon

pp. 75 ;.ff .R De Vaux, Palestine during the Neolithic

.andChalcolithic periods, CAH, Vol.,1 Part,1 pp
31.;605-505.Ernest Wright, Biblical...... op. cit. p
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3؟كغ

r؟.؟+!نر-!صول!فيس

.س!يه!+نج؟غئر:بز

!سكيفي!كِاز:!

.كاكا!ئهحإي!بم

!!ا+

ضغ!!ي!!َ!،

زر!البئ!ح!

نجيمس-*خكاَفئقئئج

ع+إءخ!ى!؟+!سج!م

؟و!:*!؟كرصءيركا

..ىس"!نج!+بهم

!*+!!+!!بماجمبم

"بهم!؟؟!تهثصحغ!

ع!"بمثخ!كبم

!س،-*ئرفى*كهش

،؟؟!غذبر!يهـ3!

+!،سدص

*3!!!ء!!+كبم؟!ط!

!!ي!!فلأكه!،ء!أ؟ك!ة؟+

ولء!*ىئج؟؟د!

+،كأ!؟د!ض!قفى

!ي!ىولئج

الزمنيالطبقيبتدرجهاالعد-مطال!-وك!اْههسمنأريعةأسوار

التيالثقبذاتالمدورةوالاحجاروالمطاحنوالرحي(كثيراالصيدممارستهم

الاسودالبركانيالزجاجمنالمصنوعةالادواتوتدل.للحفراستعملت

عندالمواهذهوصلتسوريةمعلهمبجاريةعلاقاتع!!الصخرثةوالفؤوس

الوحشيوالخنزيروالغزالوالماعزالماشيةعظاممنكمياتع!!عثركما.طريقها

تشابهالذكطفلاحوافىيموقعءقالامروتصدق.)92(للزراعةقليلةممارسةمع

92,.21..J Perrot, Le Neolithique 'dAbu Ghosh, Syria, Vol

705..Vaux,op. cit. p5291))ة pp. 911ff)
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هناندرجانويمكننا.حةارمنالنطوفيللعصرتلكفيهوجدتالتيالادوات

.ط"رية)32(بحيرةمنابىخوبالىومنحاطةعليشيخموقحي

l>Y,.
لم!--ممما!ع

المومنحاطةعليشيخَ-،غوشابو،فلاحتل،اريحةالمواقعللمهذهكل صحه!-
ع!ىوفدتواحدةبشريةبجماعةمتماثلةضارةالواقعفيخمكل

مواقعهناكاكتش!تحيثسوريةمن(الآنالمتوفرالدليلحسب)فلسطيق

تلمثلالوةتنفسومنالفلسطينيةالمواقعهذهفيعثرلماالحضارةعاثلة

الخيامموقعفيووجدت.)23(كركميشفيمويوكوجتالدشمققرببرماد

ا)!"خر.منهـخي43!رسورمعالطاحونيأوالطاحونيالشبهللعصرتحودشبز!نة

ترجعأضياالفلسطينيةالحضارةعلىاطاققد(نيةالطاحوالحضارة)التحبير.!ت

الىوكذلكوالثانيالاول(للفخارالسابق)الحديثالشبهالحجريا!صر

جنوبطاحونةواديالىذ-ء4نيةبالطاحووسصيت.الحديثهـأد!جري

.؟جمتئ
-..3+-

!ه

.(.مق0075حواليمنأالنيوليثيالعديثالعجريكصر-&

موجهانويظهر.فدصطينارجاءكافةفيالمستقراتازديادخلالهونجد

فخاريةصناعةمعهاجالبةالزمنهذافيفلسطينالىوصاتقدجديدةبشرية

مقأخفضمستولىعلىبنوهاكواخفيعاشواحيثالحياةمنجديداونوعا

حزوزدونماأوإحزوزمعتمةأوعيةعلىفلسطينشمالفيوعثر.الارضمستوى

وكذلك.الخمفقطةأومتموجةاومتوازيةبخطوطسواءعدةوأشكالبانمارو

07,.22..J Perrot, Munhata, Revue Biblique, (R!,) Vol

0ol3)،,691أك pp. 056 ff. .M .W Prausnitz, Tell Ely, RB)

،67.691)،(0 pp.938 ff

-23 .J Perrot, Palestin -e Syria- Cilicia in .R .J Braidwood

,and.G.R Willey, Course toward Uran Life,( Chicago

153.ff691))2كل.قي
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ئآ،ظح!
و-لفريافاقربرباحوواديباتاشيتليلةمثلأجنوباالىاخرىمواقعفي

-----
سهلفي-لبريوتلزريقتلوعندالاردننهرمنابعقربموسىطوروتلجاحادي

القادمونوسكن.علي)24(شيخمو!عحتىا)ءرملسفحعندعامربنيمرج

الاولالفخارمن؟وعينصنعومارسوامخرباكانالذياريحةموقعال!دد

واختفت.والرحيالمطاحنصنعفيتحسنمعيل3الالمزخرفوالئانيالاعتيادي

البرونزيالهصرحتىمستعملاظلالمناجلمنجديدنوعوظهرإحجريةاالاواني

يكتشفلمحيثفلسطينفيبالشائعالفخارمنالثانيالنوعيكنو)م.الاول

ناالعصرهذافخارمنويظهر.الاخرىالبلادمواقعفيالآنلحدالتهليلالامنه

علىاطلق.الحديثالحجريالعصسفيفلسطيقدخلتاقدبثصريتينموجت!قهناك

العصسالاولى كطء..!اشئه!اأالاولالحدلثا!ي
--.-!

واحسنتعقيدااكثركانالثانيةالجماعةفخاران!ه!ويظهرالاولء/الحد-ث -ص
المتقدمةإ،لعمارةمعرفةعلىالبا،ديدخلوالمة،نهمالمتوؤرةدوتظ!ر.حرذا

منالبناياتيشيدونصارواحيثبفلسطيناقامتهمخلاليجبالتدشتعلموهاالتي

لاكأ.صخريةاسسع!!باليدالمعمولاللهـن

والحضاريةالبثصريةانعلاقاتلناتقررقيمةذاتبموادالمرحلةها-5وتزودنا

عند،،لصدفةعليهاءضرآثارأمدتناوقد.الاخرىالمكتشانةالاثريةالمواقعمع

سكنتجماعةعنبمعلوماتالجليلبحرجنوبالاردنإنهراليرموكنهرملتقى

منالمصنوعةوالادواتالفخارمنكبيرةلَمياتع!!هناعثرفقد.المنطقةهذه

الحبوبحصادهمعلىالمكتشفةالاَلاتعننعر!كماحيواناتعظاموع!!ا)صوان

thic ! otte3 ry of Palestine, Bulletin of24.؟ .J Kapl3 ,n Neol

theث!,!(ول03)ول، American Society of Oriental Researc

Perrot, Hazorea, Tell؟ة.pp. 15 ff9(أ)5916،15Vol

;Turmus,Ben Shemen, RB, Vol. 07, 691(3)، pp. 955 ff

511..Vaux,op. cit. p
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لحو!معلىاعتمدواكما.وحشيةبصورةعليهاصلواأوزرعوهاربماالتي

ال!-ريالعصرمنأريحةلفخارشمابهفخارهموبعض.الوحشيةالحيوانات

معطينهخلطانصنعبدائيوهواليرمو-ليالفخاراسمعليهواطلقبالحديث

الحادةالمتلا-قةالزواياوطرزوالحزوزالخطوطذاتالاوافيومنهالقثمى

ng BoneْاHerrالجيريا)حجرمنمصنوعةكثيرةصغيرةتماثيلمع

لهاالجنمسواعضاءالبشريالوجهمعالمتمثلوحزوزوخطوروبالحصىالمطعم

طرزنوعمنانفخاروان.الضمبطقسمعوعلاقةدينيةأمميةشكدون

تلكمععلاقةعلىيدلممامقاربزمنمنجبيلفيموجودالمتلاحقةالحادةالزوايا

سوىقيمةذاتبناياتعلىالموقعهذافييعثروإم.الامميةالبالفةالمدينة

النهريسواءالصيدومارسوا.ورحيمطاحنمعاريحةمنتلكتشابهجدران

الموقعفيوجدتحيثالرعيوامتهنواالمختلفةالصيدآلاتوجدتحيثالبريأو

.دجنوها)25(التيالحيواناتعظام

منطقةشمالمناخرىواجزاءوازيحة-.يلفيالفخارمنأخرن!عأونجد

بدائي(زراعيواقتصادبسيطةقرى)ليةاولتقدمعليدلمحاالخصيبالهلال

حتىجنوباوالاناضولايرانمنحدراتمنتمتدواسعةمنطقةضمنواتصالات

هذهومن.)26(المستعملةوالادواتالمعيشةبطرقتشابهفينلحظهافلسطين

تأثيراتنلحظوحتىوجبيلالحماموطبمةشمرةورألىلىوكلكياسوريةشمال

النيوأيثيأالهصرففخار.(وحلفحسونة)الرافدينبلادمعلحلاقاتعراقية

02والطبقةغوشوأبوواللدرباحوواديباتاشيتليلةفيعليهعثرقدأريحةمن

الاردنوواديفرعةوتلشخموبلأطةشانبير،من!والثامنةهن

.59,.M Stekelis, On the Yarmukian Culture, Eretz Israel

.Vol 2., ,)5391( pp. 89 ;.ff CAH, Vol. ,1 Part ،1 pp

67-65.;14.Kenyon, Achaeology, op. ci،.، pp!513ال-
68-67.3..6 Kenyon, Archaeology, op. cit. pp
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القدسصحراءفيمربحاتوكهوف(هابيلأبووتلالشونهوتلعليضيخ)

بةوغرو

.(.مق4لم..حوالي)منالكالكوليثيالمعدني-الع!زيالعهسء

الحجرمنالمصنوعةتلكمعسويةالبرونزفيهااستعملالتيالفترةوهي

واحدةمرةيظهرولمتدريجياخلالهالحضاريانتقدموكان.الخوال!ظام

J.ء;فيهفتغيرت.مكانكلفيواضحةوبصورة Aالحياةومتطاباتالانتاجوسائل

وأخذنا.المواصلاتوطرقالنقلووسائلالعيشوطرقالجديدةوالصناعات

آلمتوسطالبحروساحلالنقبوشمالتالمباليحرمنطقةفيدل4الضهذانلحظ

احمستليلةعلى)الغسوليةاسمعليهااطلقمتماثلةحضارةالبلادأكثرفيوعمت جم!.َحم
عرففقد.(الاردننهروشرقالميتائيحرشمالالممتدالسهلفيالغسول

-حص

القصديرمعو-لطه..مقالخامسالالفنهايةحدودفياننحاستعدينالانسان

يوانتعاشازدهارفترةفلسطينفيالبرونزيالعصرويعتبر.البرونزلانتاج

ولم.الرافدينبلادفيالكتابيللئم!بهذاكالكانكوليثيالعصسويقابلتاكأيسخها

الىايضابلالقتالوعددالانتاجوسائلتحسنالىفقطالمعادناستخداميؤد

افتقارعننعرفالذيبالنحاسالغنيةالمراكزوالىمن،ريةالتصالحركةتقوية

--.الفلسطينيةالاراضي

ناولوبالنيوليثيعصرمامنلأريحةذاكالغسولتليلةفخارويماثل

انثلاثةبتلولها)الغسولتليلةموقعفينقبوقد.الطفيفةالاختلافاتبعضهناك

البابولىالمعهدقبلمن3891و03!1سنةبيق(الميتالهحرشرقيشمالهند

Theالمقدسللكناب Pontifical Biblical Instituteبانالأدلةوتوافرت

الىتوصلهعننعوفحيثغذائهلتحسنوذلكطولااكئرصارالفترةهذهانسان

1.27.ة،,514 CAH, ,1 Part
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الأردنبوادياالغسولتليلةعندبنايةحائ!علىنقوش

والعنبوالشعيركالحنطةوالضرواتوالفواكهالمحصولاتمنالكثيرزراعة

ع!.)28(صلوالبوالتينوالزيتون

غيروخطةمنحرفشبهأومستطيلشكلعلىمتوسطؤبحجم!ما

قرببنب!صخريةأسسعلىالطاصبممنأوصخريةاأمبجدرانالمعالمواضحة

جدرانهاولطخت.الكليضمسوردونمابأزقةمفصولةأوانبعضبعضها

ويحتوي.التعقيدمنجانبعلىبعضهاومناظربنقوشونقشتبالجصالداخلية

،الحبوبجرارمنهاركلوضهتاحكامبكلبنبتللخزنحفرعلىبيتكل

اتصالهمعلىيدلوهذا.وتمرزيتوننوىعلىوحتىمنهابقاياعلىبحضهافيعثر

كاناوالزيتونالنخيلبأنالافتراضالصعبمنحيثبساتيناصحابمع

32-31..cal...op. cit. ppفاWright, Bib

-96-
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-لحا.الآنفلسطينفيالاولىتواجدعدمعننعزفحيثعندهمآنذاكموجودين

والاوانيوالمطاحنوالرحىوالقدومالمناجلامئالاهتمنالكتيرع!سعثر

الصنعفبدائيالفخارأماالصو!امنالمصين!السهاممنوقليل!!الاص

وأالرقبهذواتَأوالأفواهالواسعةالجبرهثلالاشكالمتعددالحرقجيد

فيهااللبنلضىالمستعملةوتلكقرونشكلءإ!أوالقاعدةقربصغيرةيدمع

والمزخرفةالملونةالثصرائطأوالحزوزامثالنقوشعلىوحوت.)26(الزبدةلعمل

.بيضاءأوورديةخلفيةعلىغامقبلونهندسيةاشكال(و

ودفنوا.ذاتياًمكتفيةوكانتبقلةالصيدمارسوالفلاحينقريةفغسول

!سقع%منالثرقوالى.بارنياطفالهمِجثث!فامو

واالصمخربحفر-نيفيهاالجثثوضعتالمبرلىاسعةمقب!تِلدفنعلىعثر

استقركما.ايضاالموتىحرقممارستهمعلىأدلةوهناك.ح!3!

اللويس.منخصبةبتربةالسبعبئرمنال"ضوبالىمطرابوتلالانسان

التلحافةعندافقيةصراتمنبعضهاالىيدخلكهوفاًاصطناعيةبهاوشيدوا

الىبممراتمرتبطةقدم01*14الكهفوابعاد.عموديةحفرواخرى

هذافيوعثر.الماءلخزناستعملتانهايظهرحفروهناك.غرفسبع-خمس

بصورةالزراعةمارستشضى003حواليسكنهاربمادارا02ْعلىالموقع

و!لانوا.الصيدممارستهمعدماحتمالقوىمماسهامعلىيعثرولم.رئيسية

ذاتشيدوماأفرانفيالمعدنوأذابواخارجيةمواقدفيعدنوهحيثنحاصعمال

ذلكبعدالمعدنتصفيةعلىوعملوا.أنج18الىواحدقدممنقطرهاأ-واض

.92 .R Amiran, Two Notes on the Repertory Chalcolithic

0113،.Potteryof Palestine, BASOR, 130, 591(3)، pp

.03 .G .E Wright, The Pottery of Palestine From the

,earliestTimes to the end of the Early Bronze Age
3791(.,NewHaven)
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عنفاضتالحبوبمنكثيرةلَحياتانم!هـأانهمويعا!ر.قوالبفيوص!جموه

انعلاقةوارْ.الخامالمحدناءش!مفكاالفائؤراستعملواستهلايةالى9حاجتهم

مراحلفيابيوتالمستطيلةاولكنمختلفالفخارانولوقويةمطروابولمرتابين

.ا!بيطار)13(وخردتالصفديبيرمواقرفيثم.911ححتثما؟!ةلما!خيرةمطرأبو

قررْمىْواستمرتالمحفيمحواليع!سالمستقراتهذءق5مستقركلوحولى

صوانيةأدواتمعالنقبشمالجميعشطستمهجاة-صةرحضارةقرونثلاثالى

منالممتدةالمواقعمجموعةايضالهذهوتعود.غسولموقعفيالتيتتلكشمابهه

القدسصحراءمنالمواقعاتحكمارةننفص!دتعملَما.غزةواديخىشلالةوادي

وتلولالاحمروعرققلعةوامقطا،:+واملحمبب/-طقربخريتونواديأمئال
-صح!َححى!رص!

.ومحرزوسيالو-رةسدروو!يانومساداالرديعيقإينوالكهوفالمربعات حص!َ-
ومارسواسهامعىازبيحلاروخربتو!سمدتمطرأبومواؤ!فييعثرولم حعح---

واحتفظراوالماعزالماشيةودجنواوالعدسىوالشميرانحنطةزرعواحيثالزراعة

الجافة.الصحراويةالظروفسببهيكونقدالذيالخنزيريدجفواولمبالكلاب

صغيرةتماثيلعلىعثرحيثوالعظميةالحاجيةبالصناعاتصفدكطواهتمت

عندفينانواديمنبالنحاصوأتوا.ودبابيسقلائدمعالموادهذهمنمصنرعة
-

منطقةمنالبحريةالاصد-افسيناءصحراءالشذ!منالثصرقيعرابةمنحدر

فلسطين.مناخرىوأقسامسوريةمنوالعاجالنيلوواديالاحىرالبحر

القديم.تاريخها!-تثممهدهالىبالسكانالقدسصحراءوازدحمت

,ology...op. cit.، pp. ;81-77 .J Perrot!حلمenyon, Arch،حهـ

,TheExcavations at Tell Abu Matar near Beersheba
591.،(5 pp.17ff)(,!ثهئIsraeli Exploration Journa،1 (I

3,,.ff167 ffلم

،(baءDothan, Excavations at Harvat Bete،3 (Beershاللأ.

591,،!9 pp.، ff; .J Jerrot, Bir Es-Safadi),!ل.-qot,VolثAt

.pp.141 ff9(ا)591,9.IEJ,Vol
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-لما.الموتىلحرقخاصاكهفاًالجزرتلفيالكهوفسكانوخصمصر

الرملة(منالضرقيالجنوبالى)الجزرتلمنخزفيةأواننفيجتثوصلتنا

حياةوتركبالاستقرارالمهدحديثيلأناصقريةالموقعهذاعندوئرلىهذا

حتىالحيواناتودجنوالحمايتهبسورالجديدمستقرهأحاروحيثالكهوف

الخنزير.
!م

فلسطينالىالوافدينمنالغسوليةالحضارةاصحاكونعنالرأيوهناكصح!

ومعرفةصوانوصناعةمتقدممتطورفخار)عاليةمدنيةءثوهماليهاوصدوا

وببجهمرسيقمنطقةمنأوالثصرقيالشمالأوالفهسقمنأتوافربما(بالتعدين

اوربا!ثرقمنتلكتشبهفمدافنهم.الاتضوأذاالمعدنآنحيثسلطان

-لثيرةمنطقةمن3مجثاحتمالعلىثإليقدللخثمبأضطافتاالواسعواستحما)هم

ا!ص!الحرار!كليتهصالكبيرالماقئكما!هذتتوفرَبقاالرطوبة

تقريبأالفترةنفسمنالفلسطينيةالدفنأنماروبهتثماالاسوداليحرمنيىةالقر

!ايةبانعلما.فلسطينفيالغسوليةللحضارةشمانيأصلعلىتدلقدكلها

عنادلةتوفرعدمظروففيخاصةانغموضحيطهالايزالالغسوليةالحضارة

بلمتماثلةضارةهناكليستانالقولوهناك)33(تخريبأوأجفبىغزو

مطر.أبووتلغزةوواديغسولسكانمثلمختلفةحياةبأنمارومتعددةجماعات

مدنيةالىقليلاالأتقدملمالجماعاتهذهعونالىيتحمسونالبءضانكما

ف!غسوليسكنىعلىيعثرلمحيث،اللاحقةالحصورفيازدهرتالتيفلسطيق

.)34(زاهرةلمدنيةسكزاذنكبعدصارفلسطينيموقعاي

وصول(..مقالرابعالالفنهاية)الفترةهذهبنفمص!فلسطينوشهدت

مؤلاهحضارةونرى.والوسطالشمالفيواسعةثمناطص!تجديدةجماعات

.33.CAH, Vol.,1 Part 1) pp. 522 ff

82-81..34.Kenyon, Archaeology... op. cit. pp!
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الاساوروتلوالعفولهوبيثشانجيسعندمقابرهمفيخاصةبصورةواضحة
----.-------

الكركوخردتمجِيِدوقربابو-يبئِوتل(لسماحلأ!هـمدو)
وتلوغايإلمممقناقربالفرعةوزلالعلائقوتلولوأرشحهالثصرقيحمادوام

وتشيرآةعصرمدنيتهمعلىو!enyonيَىخيونوأطلقت.الخالناصبة

الصمخورفيمدافنهموحفروا.ضخمةكونهمعلىوالفخارالمدافنمنالادلة

وصاروا.شنخص0304-000منفيهاوضعواحيثالطبيعيةالكهوفواستعملوا

.اجديدة.احياتهفيالأدواتمنلهااحتياجهإ،حتماليظنونماالميتمعيضعون

المنحدراتفيالمقابروحفرتجديدةبطرزفخارع!ءعثرحةأرعندقبورستوفي

دائركطبمد-لو-لا؟ت.بالمستقرالمحيطالناعمالجيريالىجرمنالمتكونة

العظامنشاهدقبروفي.فنdiوسطفيالعظامووف-تالدفنغرفةالىيؤدممط

عميقةيخيرصيحورعلىِفيثيمملإرالمقاهذهفيعكيها.هـالفخامحروقة

وبنية.حرإَخطوطفينقوَشآا--لأباريقالصتخونحوتوأحيانامقوسةبجوانب

ص!

بناياتعلىيعثرلمولو)ا)زمنهذامنهموقعسكانالىنظرناواذا

وجدتفقد.بدائييننجدهملمتركوهاالتيالمخلفاترتفحصنا،(لهمترجع

نقبتالعظاممنالمصنوعةالطويلةوالمناجلرماحرؤوصالصوانيةالأدواتمع

فيكم!وكاستعملتوربماالاخرىبالنهايةمدببةوجطتنهاياتهااحدىفي

ايادواتلنحافةوذلكخفيفةكا؟توانلابدعملتانتيوالمنسوجات.الحياكة

نفسعلىوعثر.الكتانالمادةكانتوربماالنسجعملياتفيالمستخدمة

عاشواوالذين(مجيدوعند)هؤلاءت!تالتيوالجماعة.غسولفيالأدوات

الاسسبعضمخلفاتهمفيوجدنابدائيةمدنيةعلىكانواالصخورسطحعلى

كمخازنبعضهااستعملوالتيوالضيقةالترابطالعديمةوالحفرالمنتظمةغير

فيكانتاحفرتين-لللأنمنهالزيتلاستخراجالزيتونلعصروأخرلبوب

.بقناةبعضهامعمتصلتيقالغالب

كانتالمدنيةشبهلحصرأثارعلىفيهاعثرالتيالاخرىالمواقعومن



شانبيتمنالسفلىالطبقاتففى.ضامربنيمرجسهلفيشانوبيتعفولة

----!-------.--َ-
أنواعوردتناعامةالعصرهذاومن.أهميتهافيم!يدونايمييبقريةازدهرت

بثصريةجماعاتوجودعفكدليليؤخذربماالذيانفخارأشكالمنمختلفة

ثلاثعلىتدلقدالفخارأشكالمنج،ب،أفالأنواع.آنذاكارجملادفيكثيرة

مستقلةبصورةالبلادالىوصاتالوقتذلكفلسطينفيبث!ريةجماعات

جماعتيبأنأريحةةبوروتدل.الآخرالبعضمعبعض!سمواَختلطفَيهَاوتغلغلتَ

منتغلغلواوقدفلسطينالىدخولمنطقةأريحةانحيثمنفصلينوبأفخار

وعايالناصبةتلعندالمرتفعاتالىغربآذهبواوربماالغالبْفيالثء.ق

شمالالىمتحولةاجماعةمنقسمذمبوربما.سوريةسكنواوبعضهم

الأخيرةوالفئة.حتخار-جحاعةقابلواحيثفوعةوادىاقوشرأالاردنوادي

عابرينسوريةداخلمنأو!هغانمرتنعاتمنسواءالشمالمنأتتوانهلابد

.(TOعامر)بنيمرجالىا)جليلبحرقربالأردنطوادك

السهولزانتشرتقرىفترةكانفلستينفيالكالكوليثيفالعصر

وأا!واخذاتفهناكواحدنوععلىالقرىهذهتكنولموالصحراءوالوديان

نوعباْيمحاطةجميعهاتكنولم.إضيةإاالبيوتأوإص!فيريةاالحفرمسا-لن

.بالأمانالناصشحورعلىيدلمماالأسوارمن

لمح!فك!

89-39..35.Ibid, pp
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الثالثالفصل

المتقدمالبرونزيالعموفي!لسطين

..مق00930002!

المتقدمالبرونزيالعصسلفتراتثابتةتوأريخاعطاءبمكانالصعوبةمن

Early Bronze Ageسنةحواليالغالبفيبدأوالذيفلسطينفي

وفقمتعاقبةأقسامأربعةالىالعصرهذاالباحثونقسموقد..مق0031

التالية:التقريبيةالتواريخ

ق-م0285-0031الأولالمتقدمنزكطْالبروالعصر-1

..مق2ممنره0285الثانيالمتقدمالبرونزيالعصر-2

.مْق225-0025ْالثالثالمتقدمالبرونزيالعصس-3

..مق0003-0033الرابعالمتقدمالبرونزيالعصر-4

فحمدوأمثالفلسطينمنعدةءواقعفيا:*!سهذاأثارعلىعثروقد

وأريحةَ(11-15الطبقات)شانبيت3الرابعةحتىالاولىالمابقات)

صصجصإ؟
eiالطبقات)(!ا(7ْ-3طبقات) ( 4 - Tوراسي

وراس(يرالضوتل)ولاخيشالناصبةوزل(يافانهرمنابععند)العين

النقب.فيعرادوتلالشماليالفرعةوتل(الطبازقتل)الناقورة

جماعةنتاجكاْثالمتقدمالبرونزىالحصرحضارةانالآنوالمحروف

بلادفيقويةدولنشوهنتيجةطبيعيةبصورةفلسطيقأمميةوزادت.جديدة

سواءفلسطين-سوريةمعوارتباطاتعلأقاتمنهال!لنشأتوهمرالرافدين

الذيالطريقع!!فلسطينموقعوأثر.وبثصريةتجاريةأوعسكرية-سياسية

بنيمرجعلىويعرجالفلسطينيبالساحليمرالذممط)أسيابغربمصريربط
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بفرضأ-ذواالذينالمصريينطمعفازدادأهميتهافي(الأردنثكبرْ!رثمعامر

مذهفيلهافلسعلينتضعلممصرأن.الغلسطينيةالمدنعلىسيطرتهم

أمثالالهامةالفلسطينيةالمدنفيالمصريةالحامياتتكمعكانتولكنهاانفترة

البلادأرجاءكافةفيوالحكامالمدن6رؤوساجعلعلىوتحرصءشافبيت

.بها)1(مرتبطين

بينهمفيمامسترتنافسفيوحكامهاالمختلفةالفلستلينيةالمددْوكانت

الأدلةوتبين.عنهاالخطرلدرءبالأسوارمدز!محمايةفييجتهدونجعلهممحا

ذاتبثصريةموجهايةدخولعدمعنالمتقدمرونزيالىالعصرالىتعودالتي

ا،*صوعباانصهرتماصعانفانهامنهابعضهناككانتماواذا.خلالهأهمية

أخذواالذينفلسطيقالعموريوندخلانعصرأواخروفي.العامالسكاني

-0003الأوسطالبروئزي)التاليالعصرفيالطمالبلادوضععلى

منالقادمةالبثصريةنلتحركاتمعرخسةأريحةمدينةوكانت(..مق0016

أريحةفأسوار.مدينتهمبتصينيهتمونأهلهاجعلالذيالأمر،الثصرق

من(الحديثالحجري)النيوليثي4الشهالعصرسكانالىتاريخهايرجعالتي

05حواليالىتصلكانتالفخارمعرفةالىالتوصلسبقتالتىالأوليةالفترة

مثلدفاعيةوسائلمعوالجنوبوالغربالشمالمنالمدينة.تحمى،قدم

واستعملوا.الدائريشبهالخارجيوالبرجلالش!المستطبلالواسعالبرج

حيث،النيوليثيالعصرفياستعملوهعمايختلفكانولذكطالهخاءفياللبن

قوالبفيتعكلمستطيلةقطععنعبمارة-!ذ!المتقدمالبرونزيالعصرمنذصار

و-لان!الصخرمناسسالبنا?)!وتم.انج3قدر.وبثخنانج01*14

علالمنطقةلهاتتعرضالتيالطبيحيةالعواءلهأماميصمدكيمامحكطالبنا+

.Kenyon,Archaeology, op. cit.، pp. 301 ff
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عديدةمراتالأسوارلهاتعرضتالتيالمستمرةوالزلازلالتعريةمثلالدوام

تعرضهاعندحرقأثارأريحةبأسوارالحفرياتلناأبانتكما.التاريخعبر

متتابعةتعميراتأثارمنهأجزاءفينشاهد-لما.مرةمنأكثرالأعداءهجماتالى

فيونجد.فقطمنهالغربيةالجهةفيتحميرأعشرسهصةعلىيدلمافجدحيث

الغربيةالمنطقةفيحتىخارجيخندقأثاروجودالسورمنأماكنبضى

لابدالمتقدمالبرونزلىالعصرمنالأولالوجهالىتودبنايةعفعثركما.الوعرة

جدرانهاتاحيطمترأ3ر05ك!ره25غرفةعنعبارةوهي،مزارأكانتوأنها

علىنفسه!لموقعكيإ.الغربيةالشماليةبالنهايةد-لةعلىحوتبمصطبة

ايغظآمأِحِيايآ-ريخعوكاخخض.متهاجماأوكاملةلحوائلعدةمدافن

ومن.الجديدللميتمكانلايجِادألمدنجنمنالميتيعا-!هـتوضبعوالأوا

محورلاباتجاهاعتياديةخطةالبيوتأخذتحداثةأكثروبتاريخالموقعنفس

مخلفاتيتر-لوالمانهمويظ!ر.وتماسكاًقوةأكثربجدرانجفوبى-شمالي

الزاويةعنديرمونهاأخذوابلسكناهممنازلقربتتراكمونفاياتهمبيوتهم

ولكنهصحيةكثرالاجراءهذاانولو.مدينتهمأسوارمنالغربية-الشمالية

العصرخلالفأريحة.الدفاعيةوقدراتهاالأسوارمناعةمنقللقدشكدون

والأسوارالسابقةالبنا+خطةنفساتبعتمزدهرةمدينةكا؟تالمتقدمالبرونزي

الحجم.فيالاختلافخلافيماالاولى

والبازليا،والفاصولياوالعدسوالشحيرالحنطةزراعةالفلاحونومارس -ء-------.صح!
زراعةوعرذت.والزيتوناللوزأشجارزراعةأيضاْأريحةسكانعرفوربما

حيثالفترةهذهفيفلسطينعنالحاليةمعلوماتناحسبمرةلأولالحنب

فيالرواسببعضأعلمتناكما.الخمورمنهوانتجواومجففاْطرياًتناولوه

مصنوعةقطعةعلىأريحةبموقععثركما.بالبيرةأريحةأهلمحرفةعنجرار

لهاالاختامتلكمنوطبحاتاسطوانيةأختاممعالماعزشحرمنالفالبفي



وظهرت.الراق)!(فيالسلاا،تفبروعصسنصرجمدةمناشيبتلكشبه

منمستفيدةالعصسهذافيأهميةذاتمدينةالشماليالفوحكة-لموقععند

منيؤديممرعندتقعحيث،ا)جغرافيوموق!كابهاالمحيطةالزراعيةالسهول

تقعالتيشخمالىضيقوادطريقعنويستمرفلسحلينقلبالىالاردرْوادممط

فيالوسطىالتلالمنطقةمواقعأهمطولعلىإجنوبياالثمممالييرثالطىِعلى

وقد.شانبيتالىالفرعةتلمنيؤديآخرطرليثوجودجانبالى،البلاد

البرونزيالحصرمنالثالثالوجهبدايةحتىءOالمدينةفيالحياةاستمرت

اسسعلىاللبنمنالشماليالفرعةتلعندالمدينةأسواربنيتوقد.المتقدم

تظهرماحسبواحدةبوابةمعباييمابراجزتهـويتهتمتالصضرمنرصينة

الوجهوفي.خارجيبسورهذاارفقلاحقةعصوروفيآَحالبا"نخوفرةالأدلة

أمتارثلاثةعرف،صخريسوراضيفالمتقدمأئبهرونزيالع!..-ممتالثاني

وجدكما.لتقويتهالسورأمامايا-ربةوضعتثم،الخارجياكسورخلف

غرفةفيه،المتقدمالهرونزىالعصسءناْ*ولىالفترةإ!اإر-+بقسمينمزار

وهناك.أضاحيمنكمدةربماأومذبحوبهاق3ِاثاالىتفتحالتيانطقس

مصاطبعلىحوتوقدضيقبابمنلهاالوح!وليمكنا(،خرو!الرإنبفيغرفة

الثلاثة.جوا؟بهافي

نجدحيثالبلادفيمنتظمآالمتقدمالصرونزيالعصسمدنتوزيعيكنولم

تلموقعهناكإلخليلقربانجنوبوفي.إوسطواالشمالفيغالبيتها

.المتقدمالبرونزكطالمصرمنالثاننالوجهفي.محنااللذينا؟حسيوزا!الضوير

البرونزيالعصر!ايةحتىظهورهيتمفلمص!سيميبى-!تلموقعأما

3-Necro!4مي+ibid, pp. -401 ;901 .J Garstang, Jericho, City a

5!،y and Anthropolجpolis, Annals of Archaeolo

22,,(.Vol.=,913291(،! pp.8 ff,91 ,.ff38 ff، Vol!م)A
391.5,( pp.143 ;.ff Vol.23391(،)6 pp.74 ,.ff19ff)
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وأالأرضترتبمخازنالحبوبالفترةهذهمد!سكانخزنوقد.هذا)3(

بعصْفيتكاْوربما.كبيرةجرارفيأيضاًوالزيتالماءوخززوا،جرارفي

.(منهاتبقىماوارتفاعالكبيرالجدرانثخنبدلبل)ثانيةطوابقبيوتهم

الغرفتينذاتالبيوتأما.مدورةبيوتوجودعنالأدلةلناتتوفرولم

موقعمنالعلياوالطبقات4مجيدوفيفنجدهادائرينصفبجزءالمستطيلتيق

بغرفةالبيوتوأغلب.المستطيلةالخطةذاتالبيوتعمتحيثعاي)4(

غرفاضافاتعنانشماليالفرعةوتلعاكطفيالبميوتخططوترينا.واحدة

عامة.بناياتمعثريةلطبمقةتكونأنيمكنلماالببوتعاىعثركما.للببوت

البرونرْكطالعصرمنالثانيلاوجهلى-جع)شانبيتفياكتشفببتهذهومن

منيتألفالفرعةتلموقعفيآخروبب!.غرفثلاثمنيتكون(المتقدم

واسعةالفرفوبعض،شارعينبينمتوازيينصفينفيبنيتغرفخمسة

المستطيلةالغوفذاتالواسعةالبنايةوكذلك،بممرمربوطةالغرفواحدى

فيتشييدهتمربماوالذيعايفياكتشفالذيالقصرثم،مجيدوفيالكبيرة

بصفمقسومةمتر6ر5*02قاعةمنويتألف،العصرهذامنالثالثالوجه

أحاطوقد.الشرقيةالجهةتواجهساحةع!!اشبابوتفتح،أعمدةأربعةمن

ثانيةطبقةللببتكا؟تالغالبوفي،الساحةوالىاليهايؤديممربالقاعة

De،901.غ.218-214 Vaux, CAH, op. ci

.H Shipt،+5! Notes on theدngberg, and G!ل!.ولن.

-L ronze Age Pottery ofكمChalcolithic and Earl

,Megiddo,Oriental. Institute, University of Chicago

,(Studiesin Ancient OrientalCivilization (SAOS
,Chicago,,)3491 Vol.,01 F.!!;2 .J Marquet-Krause)

-LesFouilles de'A ,y (Ettell), Bibliotheque Archaeol

ogiqueet.ث!4,(Paris,491."ا)419. histarique, Vol
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السقف.تسندكا؟توانهالابدخثبيةأوتادعلىالصخريةالاسسحوتحيث

.)5(القاعةبنهايةيحيطممرفيالثانيانطابقالىيؤديالذيالسلموكان

عندوكذلك،بسحتهاا،!قعتشهدمدينةالهصرهذافيمجيدوعندوظهرت

ارتفاعهللمدينةسورأبفلسحيناالعيقراصفيواكتشف.وجزرشانبيت

القدسباننعرفأنولنا.المتقدمالبرونزلىالعصرالىيحودمترأ2ر5حوالي

بالفترةالىيحودفخاروجدحيثالمدننشوءسبةاتالتيالفترةفيسكنتقد

موقعمنالجنوبالىOphilأوفبلمنحدراتعندو؟رفيالعصرذلكمن

لفلسطين.العبريالاحتلالفترةفيعاصمةداوودالملكاتخذهاالتيالمدينة

ع41فيوعثر.ذلكقبلالمدينةسكنىعنحتىالقدصفيالحفرياتوأبانت

عمراخليJIسورماعندمزاربنيوحيثثلاثةدؤاعخطوروذيسورعلى

معمترأ6ك!8ر5قاعةالأولىغرفثلاثمنيتألفالمزارهذاوكان.مرتشِ

الجرارووضعت.الكبيرةالنذريةالجرارعليهاضعتهِكانتجا؟:ينعلىمصطبة

تؤديعتبةالبابوتتقدم.الغرفةوسطللبخورمررقتينمعأيضأالأرة!في

بنيتالغرفةهذهمنزاويةوفيلمأكوابعليهادكةض!تحتهـيأكبرغرفةالى

مشكاةالمذبحوفوق.سم07*1ر07ارتفاعهبها.مذبحمرتنحةصغيرةغرفة

وصحنوكوابفخاريةمزهرياتعلىفيهاوعثر.بالاحمرملونهبصخوربنبت

.)6(الصنعمصريوردي

حواليترتفعالصخورمنكومةعلى17()الطبقةمجيدوموقعفيووجد

مستطيلة.منطقةفيوصرتبسلماليهاثوصل،مناطقهابعضفيأمتارعشرة

-5,.GM Fitzgerald, Excavations at Beth Shan, PEFQS
;912 .R De Vaux, Les Fouilles de Tell4(،ء.)391

,el-Far' ah, Vol. 55,491(5,) pp.055 ff; Marquet- Krause
op. cit. pp. 14 ;.ff Millar Burrows, What Means These

Stones,(New,591؟،)7..911 York

.6.Marquet- Kraus, op. cit. pp.16 ff،92 ff
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ير-دلمماالمكسورةهـاروالبالحيواناتعظاممنالكثيرمنهامقربةعلىوجدوقد

حسبمثالاوليشكلوهذا.والنذورالاضاحيفيهتقدممكاناكونهاعل

فيفلسطينفيشيوعهعننعرفالذيللعبادةمرتفعمحلعنالحاليةمحلوماتنا

-لانوالذيالقديمفلسطينتاريخمنطويلةفترةاستغرقالذيالكنمانيالعصر

مم!ز!مم!تْتشكاق!تظهرَولم.للبلاد)7(العبريالاحتلالاحداثهجملةمن

وأممنهمأ-رويةحياةفيمعقدةاعتقاداتايةالدفنفيالمتقدمالبرونزيالعصر

.سالجديدةحياتهفىاليهايحتاجالميتاناعتقدواالتيالادواتوضعفياستروا

!تاأوجهجميعتغطيالتيالمدافنمنسلسلةعلىاريحةموقعفي!يهثرو

الىمنهاقدماالايهثروصلتمتعِددمبافنِذاتمقابرفيدفنوافقد.الحصر

والصحونفيها+-الاباريقبىضبعت"0501-.الىوالاخيرةالعشرينحوالي

فيمنحور!نهرفعنعبارالمدافنوكانت.والاحجاروالخرزِصداف*ا

وعندماالةبرفيكاملةتوِضيعالجث!وكانت.غريبةدفنبممارساتالصيجور

بدلهاليضعواالمدفونةالقديمةالموتىعظاممنيتخلصورْاخذواالمكارْضِماق

موقعمقابرفيووجدت.)18ناقصةالهياكلاكثرعلىعثروقد،الجددالموتى

الأجساموجدتلاخيثسمنقيرينوفي.كبيرةجرارجانبالىكثيرةعظامجزر

الاوجه.امامالايديووضعتمثنيةجلهاوأليجواؤبهااحدعقيلقاةوهييمدفونة

نفبمى/الىِتعودلامنتثصئوعظابب!شاذةجماجم!كلىنفسهاالقبور

الىبودكركخر!تِعندقييريْجزئيحرقعلىدليلوهناك.الجما-حم)9(

ربمَاالتيالةبورفباييرادْاضببإيبعلىِيدلقد،الحصرهذامنالثانيةةابفتيم

62,.G.Loud, Megiddo,11 Season of,93-3691 OIP, Vol

76.73,.Chicago,91 4 )8، pp)

122..Kenyon,Archaeology.. op. cit. P

1,.R..A .S Macalister, The Excavtions of Gezer, Vol

,pp.77 ff، .O Tuffell, Lachish IV, The Bronze Age
(Oxford,)5891.ع،.792
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الذراحملعبابعنداكتشفتالتيالمقبرة-.و.9(ببمبهنهتنجب)ْاليتيود

يماالادنىانشرقفيالآنلحدتكتثيمفمقبررةاكبرالميتاليحرلسارْحافة

بطقومسهممبرقيِطةللدفنأرضتضميصلىالىالاهتمابمتبرجيبماعليشلثوتدلِد

للعصرَالاولالوجهمنالاولىالحقودثب!كلموديةمداينعلىايضاوعثر.إشية

ابعِصرفيِبالاولللوجهمدورةدفنيةبنايةووجإلت.المتقبمالبرونزي

جَهنلحظه!صرناابتِيالدننليوتزواةوالذيِيعتبرِالمتقدمابيرونجزي

ا،للبيئكأمنمستطيلةبنايةعنعبارةلموهذهالعصرنفسمبنوانضالثالثايخي

وأوعيةالاعضاءناقصةهياكلجحيحافيهاوجدتويطايقينالواييمعنبإ
حسصٍ

وحوت.وعا008-وجثة002منأكثرعظامعلعثر-دفنيبيتوفي.حمض

المصرَهذامناءساالوأما.الدفنبيوتمنمئاٌبضععلىثبرهذه

أركمةترتتوضعاخذتولكنالجثثمنأجزاءبقطعفيهالدفناستمرفقد

اليهايعزىالتىللجماعة.كانتربماصجديط!ةدفنيةعادةيمثلوهذا.الحجارةمن

91(.االمتقدمنز!طالبروسالحصخلالالذراعبابعندازدهرت-التيالمدينةتخريب

المعالمواضحةنراهاالتيالاسدريلونيةبالحضارةيسمىماباننعرفانولنا

..مقالرابعالالفمنالاخيرالربعالىتؤرخومجيدوشانببتعندوجدمافي

.المتقدمنزيالهروالهصربدايةاي

ففي.وجنوبيشماليبنوعيقفخاراالمتقدماليرونزيالعصرفيوْخد

بالثصرائطالمنقوشةالجرارمنجداكثيرةكمياتوجدتفلسطيقشحاله

.01 .B Maisler and .M Stekelis, The Excavations at Beth

.p. 3ff591,2(،)2كل.Yarah(Khirbet Kerak), IEJ, Vol

-11-.P Lapp, The Cemetry at Bab Edh- Dhara', Archaeo

,'logy,Vol. 1)9 ( 6691 ) pp. 401 ;.ff Bab edh-Dhra
.Jordan,RB, Vol. 73, 691(،)6 pp. 556 ff) Vaux, op. cit

.ءكل.225-223
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"Band Sliالثصرائطمنبقطمةعملتمشبكاتأومتوازيةبنماذجمغطاة

كركخردتفيالنوعهذامنجرارعلىعثروقد.الناعمالوعاءسطحعلى

ا!فخار!تامثلفيون!د.الملونالفخارمناكفكانفلسطينجنوبفيأعا2

لاناءIسطحعلىنقثم!تالتيالمتموجهوالخطوطالمتوازيةالثمرائطاستحمال

المشبكاتمثلنماذجتغطيهالاناءسطحكانماوكثيرا.البنيأوالاحرباللون

الملونة.الخطوطمن

ومقبربأوفيلالثابيثالمدفننفهذهمثلوجدوقد

اخذتبحيثالشهرةمنالفلسطينيالفخاروصار.الناصبةوتلواريحة

الاثريةالمواقعمنوغيرهاالملقصيرأبوموقعفيعليهاعثرحيثمصرتستورده

.()39(الجرزي)السلالاتقبلماعصرمنالاخيرةالفترةالىتعودالتيالمصرية

!بالانتقاليةالفترة؟ضاياتاحدىفيعثروقدالفخارحرقطرقتحسنتكما

فيالنارتوضعالفخارمنكورةعلىوالثانيالاول!المتقدمالبرونزيالعصروجهي

.النارتصلهاكيمابالارضيةوالاوعيةالجرارتجعلبينمامنهاالأسفلالقسم

عاثالمواقعمنوغيرهااريحةفيوعثر.طويلةلمدةمستعملةالطريقةوبقت-هذه

وصلنايرالضو6ؤلموقعفمن.مانوعامتقدمةنسيجصناعةالىتشيرادلة

وجهعلىالمكتشفةالمواقعجحيعفيوجدتكمافاخرنسيجطبحةعلىيحو!طاناء

العظاممنسواءوالقلائدالاصدافمنالمصنوعةتلكامنالللزينةحليالتقريب

رتقدم،الازرقالخزفأوالثمنالغاليةالاحجارمنالمصنوعةوالخرزالصخورأو

علىالحفروكذلك.جداقليلةمنهجائتناالتيالامثلةانولوبالذهبالحملفن

على)الفارعة(الفرعةوتلمجيدوفيوجدفقد.(المنقوشةالاختام)عملالصخور

أثارعفالصدفةطريقعنعثركما،فخاريةقطعفوقاسطوانيةأختامطبعات

,Palestineof-12 .W .F Albright, The Archaeology

.73-72..Baltimore,)5491 ، pp)
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Adzesوقوادمفؤوسمنتتألفوحيفايافاينموقعفيكئيرةمعدنية

نحاسيةقطعمعوخنجر(ورمح)سهامواسلحةومنشارومزاميلوسكاكين

ستمنهاالحسيتلفيمعدنيةأدواتعلىكذلكوعثر.فضيةواخرىصغيرة

مواقعمنأدواتمعالشكلهلاليةوفأسسهامورأسيمسطحةفؤوص

.Or)اخرى

بيقالتجارةانتشارفينوعهمنالاولالمتقدمالبرونزيالعصر!ويعتبر

فنرلى.والعراقوسوريةكمصرالقريبةوالارجاءفلسطيقفيالمختلفةالدويلات

الكتابيالئسبهالعصرمنتلكأمثالالعصسبهذافلسطينحضارةفيتأثيرات

.t(9)الفضتلعندقبرفيعليهعثرقداوروكمنصمحناقيل-إيطحتىبالحراق

ندسيمتَيَالمصريةالقديمةالمملكةمنالاولىللسلالةالرابعالملكاخبرناوقد

Semti Denفيونراه.الثسقييقدحرعنالآننعرفهاأشارةأولعن

أمافهبخشوعمنحنيقصيرثوبفيآسيويبضربيهمعهدهمنعاجيةصفيحة

هؤلاهيكونوقدسيناءصحراءصخورفيمكررةنلحظهاأخذناصورةوهي

.فلسطيق)59(-غوبسكانمنينالآسيو

القديمة)الممدكةلهذهالسادسةالسلالةمنوللأ8اونيكتاباتفيونقرأ

)16(.فلسطينفيهوقادهاحملةفيوالعنبالتينلأشجاردهجتوقطععن(المصرية

اسيويماأسيراالقديمةللملكةالاولىالسلالةمنقاالملكمدفنفينشاهدكما

ركبتيه.الىيصلبحزاموسطهمنمربورولباسفي(فلسطينجنوبمنربما)

-13.Vaux, CAH, op. cit. pp.228 ff

-14,.G Ernest Wright, ed. The Archaeology of Palestine

001.79,.TheBible and the Ancient Near Eas،، pp

53..15..A .T Olmstead, History..... op. cit. p

-16,.J .H Breasted, Ancient Records of Egypt, (Chicago
313.,(6091.Vol.,1 No
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حصارالخامسةالسلالةمنز،ولأإيننيمدفنمناخرىصورةتريناكما

المحارب!نرى(اللدربما)Netiaنيتياأسماهافلسطينيةمدينة

وصلتناكما.ط:يلة)79(ثيابفيونساؤهممرإوطةإشعورفيهاالفلسطينين

ببتفيعليهاعثرايضاالقديمةالمملكةالىتحودهورصالرباشارةتحىلجرار

لاتخاذهورسطرقباسمالي-تهذاعرفوقد.السويسمكمبقعندللحراسة

مصريةحملاتع!!تدلوهذه.كنعانأرضعلللهبومقلعةاياهسيالمصالملك

للسلالةالثانيالفرعورْ،ساحورةالملكحملةمنهاكانتربمافلسطينعلى

النقوشوترينا.البحرطريقعنجنودهنقا!عندماالقديمةالمملكةمنالخامسة

بهدْهارسلهاالتيعشرةسفنه/الاثنىرجوعصورالجنازيالفرعونهذامعبدمن

وخئسبسوريةودبيةوالحميروالماعزالاغنامأمتالبالغنائممحملةالحملة

وأيديهمقصيرةثيابفياسرلىوصورلَنحانيةجرارفيالزيتونورْيتالزيتون

خليفةسوررةاونهصورفيايضاكنعانيينلأسرىتصاويرنرىكما.مربرطة

ثورةأخباروصاتلماانهالسادسةالسلالةمدوناتفيونقرأ.ساحورة)18(

البحرعابرأأسعالذيدا4!نياوقائدهالفرعونأرسلالغزالأنفبلادسكمان

تفتكالمصريةالبريةكانتبينماالكرملجبالمنطقةالىوذهببسفن

وأخذتحاجتهاعنالفلسطينيةالمدنبحضمنتب،توزادت.بالثائرين)!\(

تصديرهعننرفالذيوالدهنالزيتونزيتأمثالالقريبةالمناطقالىتصدر

1,-17,.F Petrie, The Royal Tombs at the First Dynasty

03;,London,,)0091 .p,23 pl. XLL,;13 pl.XVLL)
.pl،0 V(8ا5.ع(18!ا,London),ولPetrie, Deshashe

-18,.L Borchardt, Das Grabdenkmal des Koenigs Sahre

11, 191)3,( pp. 16 ff. .L Borchardt, Das Grabdenkmal

.desKoenigs Ne- User-Re091(1)7 pp.46 ff

.-91 Breasted, Records... op. cit. ,1 142 f

-85-



المتمثلةالمصريةالمنتجاتمنالكثيرافلسطينيةاالمدنواستوردت.2(مصرإْالى

الزجاجيالحجرمنالمصنوعةوا!وابأريحةمنالسوداءالحجريةإ،للوحة

منوالكثيرعايمزارفيعليهعثرالذيالورديالجرانيتمنالمعمولوالصحن

علاقاتعنالاسطوانيةالأختا!مطبعاتتشيركما.)21(لفلسطينيةإهـاقعافخار

اهـافدين.ابلادمع

معوثيقةعلاقةذاتحضارةذويالحصرهذافيالجددفلسطينفسكان

ودخولهمهجرتهماحتمالعلىيدلمماسوريةوجتوببلإغان-"يلفيتلك

البلادءمنهادخلواالتيأريحةحتىالاردنواديطريقعنالشمالمنفلسطين

يْىاللماعوالرماديالأحرالفخارأصحابمعاختلماتمنهمالجماعاتوبعض

معهمجالبين،يظهركما،للبلادسلبًدخولهموكان.ال!بيرةالشمالقرى

علىالطابوقاستحمالهمكثرةويدل.المدينةوحياةا)-ناءفيمستحدثةتقاليد

4الذIاماننعرفولا.العمارةفيالأوليةالمادةهذهفيهاتكثرمنطقةمنءجيئهم

الموجةمنالاولىالدفعاتيكونونوقدالفراتيةالبزيرةي!ونفقدمنهقدموا

.م.قالثانيالألفمنتصفمنذاستعملقدكنعانالاسمانولر،العمورية

منوقسمآفينيقيةتضمواسعةمنطقةعلىليدلذلكقبلمحروواي!ونوربحا

تسيطرالتيMizكلahميزياجمدينةالعصرهذافيونرى.وسوريةفلسطين

ويمكن.سكنتهابناهضيقسورويحميهاوالجنوبيانشماليالطروقعلى

كانتانها(الناصبةتل)الحاليبموقعهاالفخاركسركثرةمنالاستنتاج

العهدفيعنهافقرأالتيالمدنتاكونوقد.)22(السكانوكثيرةالقدمفيمتسحة

-02,.L Borchardt, Das Grabdenkmal des Koenigs Sahur
030Leipzig,,)1391,11pl)

233-231..op.cit. pp21-ح،+يهـ,Vaux

22-،ث!91(2)8، .W .F Bade, Excavations at Tell- en- Nasbe

.23
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ZoarوزوارGomorahشاوكومرSodomسودومأمثالالقديم

.)5(الفترةهذهفيموجودةAdmahوأدماZiboiimوزيبوييم

الأخيرفيقامتالتيالمدينةفانالحاليالذراعبابموقعهيسودومتكنلمواذا

العصر.هذانهايةفيصحيحآوعامرةمزدهرةكانت

وكوموراسودومبمدينتيحلتالتيالربعقوبةعنالقديمالعهدفيتقرأ).(

بالحفرالمليءSiddimسدديمواديفيحد"تالتيالمعركةوعن

)الاسفات(.وفعلاالقيربآبارالمليءالقديمللعهدالأه!ركية)بالترجمةالطينية

سفروفي.تالمباليحرمنطقةفيالآنآلأشكالبشتىالقار!تالكثيرهناك

تكونبذلكوموآببلادمعسودوممدينةلورويقرنc((C_.:1)!الخليقة

اسطيفانالهيزنطيعندنشاهدوهذا.الميتالهحرمنبيابىخوالنصففي

التيسودوممدينةقرب((Engedi-Engadoi)أنكاديأواينكيديان

سنةنيقيةمؤتمرحضرواالذينالاساقفةجملةمنبأنعلماالعربيةيسهيها

لمسودومبأنالاعتقادجاءولهذا.سودومأسقفسيفيروسكارْم325

وربما.الأسماءفيببدلهناكانبلالقديمالمهدينصركمادمرتقدتكن

الحاليالقراحىفمعندوق!تقدالذكرالسانفةالمدنهذهكالتكون

الصقليديودوروسذكروقد.الميتالبحرشرقجنوب
89(;9-6.48.11.XIX)أسماهالذي)تالمبالبحرعندالأسفلتكثرة

البخرافيةكتابهفيسترادوقذكربينما(الا؟4،روبلادفيالواسعةالبحيرة

44.2(.XVI)علطْ،الميتاليحرمنطقةفيالقماروكثرةسودوممدينة

وا)حرباليهوديةالعادياتكتابيهفيجورْيفوساليهوديالمؤرخبأ!

يذكركحا.الأسفاتبحيرةالميتالبحرويسميسودوميذكراليهودية

صيرورةعبارةثم.المنطقةبنفسالاسفلأتTacitusتاسيتوص

قدالملحمنعهودا26(:!1ةالخليةسفر)القديمالحهدفيلوطزوجة

واديم!!الملحيةالكتلة)أوسدومجبلمعالقديمالحهدباحثيبمضربطه

وعلالميتاليحرعنداللسانلغسقاكتشفوقد.(الميتاليحر-الاردن

كبيرةوقلعةمقبرةعلىعثرحيثالذراعبابموقعقدمخمسمائةارتفاع

منهاالجنوبوالىقدم12قدرهبسمكال!بيربالصخرجدرانهابنيت

منمصمنوعةقائمةونصبالأثريةالمخلفاتمنالكثيرفيهاكتشفمستقر

لسكانطقوسيةمقدسةكأعمدةاستعملأتالمنطقةفيموجودةغيرصخور

تقامصحيحاتكونوقدطويلةلمدةالموقيعندالسكناستمروقد.المنطقة

فيخلالهايعيشونخاصةبأيامالناصاليهاوترددالسنويةالاعيادبه
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السياسيهْالقوةوسلبوامصرعاثتسلطواالذينالآسيويونيكونوربما

91ايبوويرفيزبرنا.فلسطينمنهمالأولالانتقاليسالحصفيمنها uwer

حرففي!رة(مصرعنغرباءلا!همالاجانبويسميهم)الآسيوييق!ؤلاءبأن

بمصرشبتالتيالمنازعاتفيمنهغ/كرتزقةقسمخدموف.الأهوارسكنة

الذينهمالفلسطينييق-الآسصجويينهؤلاءيكرنوربماالفترةبهذهالوسطى

الشبيهةالاختامحتىوربماالنحاسيةبالرؤوصالسهام5!سالىج!بوا

.بالأزرار)3!(

عليهعثرالذيالفخاردليلويشير.السنةمنأياملبضعبفرحبيوتات

ء(الثالثالوجهالمتقدمالبرونزيالعصسنهاية)الثالثالأدفنهايةالى

جزيرتيقعنمثلافنعرفالميتالبحرفيالماءمستوىارتفاععنأدلةوهناك

تكودْوقداختفيتاقدالماضيالقرناْواسط-واليفيموجودتينكانتا

ظهورجانبالى3!18سنةغ!تالتيالرحررجمجزيرةاحداهما

الأثريةالأدلةمعبالمنطقةالعارفينالأعرابواقتناعالدوامعقغالْوةأشجار

المحروفة)الجزيرةشبهمنعليهالسيريمكنممرالماضيفيكانبأنه

بأنالرأييأتيوهنا.ابتاليحرمنالغرببمالشاطيءحتى(باللسان

وفعلاذكرناهاالتيالمندثرةالمدنهذهاحدىعليهكاذتمائيمدرىكل

ائفرععلىسودوممدينةوضعتموبذلكالملحيةالمياهصعودالماضهيفيتم

كانتوقتفيالميتالهحرالىيجريالذيالنميرةسبلجدولمنالآسفل

الزاويةقربالميتالبحرفييصبالذيعسالسيلعلىجومورافيهتقع

كانتافربماوأدماييمزيبومدينتاأما.اللسانمنالشرقيةالجنوبية

.الآنغطساقدآخرينجدوإكنءإستقعان

William .F Albright, The Jordan Valley in the Bronze

Age, AASOR, Vol. 6, ،)25-2491( pp. ;74-13 .J Penrose

-Sodomand Gemorrah, The Biblical Archaeَ,Harland

ologist Reader, edited by .G Ernest Wright and David
74-41..NoelFreedman,1, (New York,،)6191 pp

-23,.A .H Gardiner, The Admoitions of an Egyptian Sage

9091(،,Leipzig),ولfrom a Hieratic Papyrus in Leide

,pp.;38-37 .R Athes, Die Felseninschriften von Hatnub
Leipzig,,)2891 no.,16;6.A .H Gardiner, NewLiterary)

401,9.4(،)191,10Works from Ancient Egypt, JEA, Vol
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دونهموالذينالآسيريينهؤلاءأحوالعنمهمةمعلوماتنصلناوقدم

تحيسالبائسالآسبويلانصهمافيهفقرأحيثفلسطينجنوبسكارْمنشك

الأشجارلكثرةعمليتير،الماءناحيةمنملائمغير،فيهيعيثرالذيالبلد

فييستقرلاوهو.الجبالمنفيهمادكثرةنظرأجيدةغيروطرقه،فيهالموجودة

هورسزمنومنذ....للريحساقيهيحنلقتجعلهالطعامقلةلأنواحدمكان

يغزوهولايغزولاحربحالةئيفأنه(الأزمانأقدممنذالتعبير!ذاويقصد)

ويطلتي.()24(شاطئهفيتمساحوالآسيوي....غزوهوؤتيعلنلافهوأحد

.mAحuاعامواسمعليهمالنص

العاضرةالسلالةمنAchthoesأخثويسالفرعونحربعنونحرف

استرجعتوقد.ايهمامريكارةالفرعونووالد..(.مق)0213-.402

أريحةتوتمل!السابقةاهميتهاالجليلحيرةعلىChinnerethخنيريث

باسواربالانتعاضلاخيشوبدأتقدم15حواليقدرهثخينالطابوقمنسورأ

وسكاكينوقوادمحربيةفوْوسموقعهامنووصلتنايدائيةصغيرةوبيوت

الجددالقادمونوجدحيثجزرثم.ومصربابلمنتلكتشبهقضه،نورؤوص

حالةفي(الحديثالحجريالعصرمن)النبوليثيالسورالفترةهذهفياليها

قدم.!-للمسافةوعلى.سكانهاوزادجديدسوروبنىمنهالاستفادةيمكن

الرئيسيالمدخلويقع.داخليةغرفذاقدمTo*04مستطيلبرجبني

أيضا.برجينعقالبخوبيةالهوابةاشتطتكما،برجينع!!ويحتويالشحالفي

قدما13عرضهكبيرنفقعلىوعثرعامماءوخزانخاصةآبارعلىالمدينةوحوت

والى.آنذاكفلسطينسكانعندالهندسةتقدممدىع!!يدلقدما23وارتفاعه

المحليالحاكمقصرهناكساحتهافيالنفقومدخلالجتوبيةالبوابةمنالقرب

.24 .A Scharff, Der Historische Inschrift der Lehre fuer

Koenig Merikare, Sitzungbericht Munchen, ,3691 Heft

.336(،391،8,)Munchen
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والتيكبيرةصحْريةقواعدع!سشيدتالتيالاعمدةاسخدتهاالتيالواسعةبقاعته

ثمبدءبادىءوأكواخخيامفيالناسروعاش.الاجتماعاتغرفةأبالغافيكانت

دونماصغيرةوالابواببالحجرئمبالطيقمبنيةصخريةباسسبيوتالىتطورت

بيوتجدرانبهطلبتوقتفيخشبيةأوصخريةعتباتذاتولكنعضادات

الطينمنمبنيةمسطحةوالسقوف.واحدبطابقالهيوتوغالبيةالاغنياء

واحتفظواالزراعةمارسواوقد.وملتويةضيقةوالازقةالخثمبيةوالاعمدة

لحوموآكلواللحراسةوالكلابللنقلالحمارواستعملواوالماعزبالماشية

والجرابيعوالارانبوالغريرالوحشيوالماعزالغزالمنلالوحشيةالحيوانات

وزرعوا،والسمكوالنعاموالطيورباعوالفصوالذئابالثعالبوحتىوالقنافذ

الخ.اجوزواوالحنبوالزيتونوالرمانوالتيئوالشوفانمأدماصواياءالحنطذ

تطحيموعرفواالفخاريوالدولابمصرمناستعاروهالذيالمحراثواستحملوا

،الزرقا+بالمينامطعممصرمنمستورداكانربماصندوقاحدهابالعاجالصناديرق

بقعةلهم،منهامقدسةمراكزووجدت.اليرونزمنالاسلحةمختلفوصنعوا

للمبادةمحلااتخذأحدهماكهفانتحتهامنخفضفيالطقوصلاداءخاصةطاهرة

قدمرضيعهيكِلعلىعثروقد.مذتحوعلىالجيريالحجرمنقطحةعلىاحتوى

وسدتمنكسرطريقبواسطةبالاولالثانيالكهفويرتبط.المكانفيكضحية

معللناصوصاياهليقدمطريقهالكاهنر-دكانالطريقهذاومن،الاصليةاله،ب

وقد،والانثىالذكرالعنصرينيمثلانعمودينمع،لاسئدتهمواجاباتهايحائاته

واسعةساحةهناكالقائمةالمقدسةالاحجاروحول.الزوارقبلاتمنالاخيرتآكل

وجودكليدلربماكأفعىبرونزيونموذجمدورةبنايةمعمنهاجزءفيءبلطة

قطعالشكلجرسيحوضهناكال!الفضرقوالى.عندهاالمقدسةللافاعيضرات

معمختلطةوأغنا/وغزلانوماعز)بقرمختلفةحيواناتعظامووجدت.الصخرفي

بهيا-للالساحةملئتوقد.(تضحيتهمتمتالذينللاشخاصالبثصريةالعظام



فيالدفندلائلوتقدم.البكرالابزريضحونكاواحيثحديثاًودينالمولالاطفال

2(()ةَالكنعانيينمعتقداتمننعرفهمامعمعتقداتهيلمهذهثلةعرمياقاطيآطيلاجزر

الرقيقفالابريق،مصرمعالبلاداتصالالعصرمذامنالفخارلناويؤكد

وجدفرعةوتلوأريحةمجيدواْمثالعدةمواقعفيعليهعثروالذينانبالرالمعروف

فيبمصروجدوقدفلسطينأوسوريةمناليهاصدرقديكونوربمابمصرمثله

لناتظهركما،(..مق0093حوالي)القديمةالمملكةمنالاولىالسلالةمقابر

هذاقبوراِني--جميعاح!إلمحدش!إهلتمدضكىحمثلةحدلث-لمحظقدتماكلاءلأنالادلة

ابوقتفيمسقفةإتيهاببهونجهاالادلةتوفريمييقِوبللاوجديتسمقهاليص!كرالذ

العصرالىالمتقدمالبرونزيالحصرمنالإنتقاليةالفتبرةؤبوبىفيهجاءتالذلى

.)26(مسقفةالاوسطا)برونزيالعصرالىالمتقدمالبريىنزي

والتيمصرفيالاولىالانتقاليالعصرفترةمطابقةعلىالباحتودْاتفق!وقد

الىالمتقدمالبرونزيالعصرمنفلسطينفيانتفاليةفترةمعأعلاهذكرناها

فيا!جديدةالموجةآثارأدركمنأولييتريفلندرزالسيريكونوربما.الاوسط

شضيةباتمقابريضِععلى31!1سنةعث!ش-!--لحيثفلسطيق

ظهورنلحظالأثريةالمواقعغالبيةففي.انيقالييمابرحلهتيث!بهاخاصةسماثلة

القاعدةذاتوا)بيضويةبالطولهيمتازالذيذاكأهمهالفخارمنجديدئوع

ذاتوصحرنالرذبةعندبأيديصغيرةوأوعية.المموجةاحاشيةواالمستوية

مموجةأومستقيمةبخطوطعامةبصورةمحززةقليلبخصرأوبرميليشكل

وهناك.جيدة،صورةمحروقغيرهثلىوهو،العميقةالحزوزمنبسلسلةأو

الصنع.جيدةأوعيةأيضا

-25 .R .A .S Macalister, Excavations of Gezer, 5-2091 and

،-7091،9 )London, ,)1291 Vol. ,1 pp. 256 ff ، ,502 167 ff

,Vol.,11 pp. 136 ,.ff 241 ff،;.381 426 ,.ff Olmstead

133-124,.History...op. cit. pp

-26.Kenyon, Archaeology... op. cit. pp.124 ff
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فقد.الفخار)27(حاشيةفياستعملقدالفخاريالدولابانويظهر

وانلأبدجديدةبث!ريةموجةالىالانتقاليةالفترةهذهخلالفلسطينتعرضت

الجزيرةمنطقةفيقويةدولةتأسيسهمعننحرفالذينالعموريينموجةتكون

مارلىبحاصمتها(العربيةاإ-زيرةلشبهالغربيالشماليالامتداد)الفراتية

كمالأبوغربيكم13بعدعا!اليمنىالفراتنهرضفةع!!اساقعةاالرريريتل)

وسفر3:8الخروجوسفر01:16الخليقةسفر)القديمالعهدوثجعلهم

باشانمملكةلهمكانتانهويخبرناالكنحانيينذبائلمن(1:14الاولالا-بار

شرقاًهاجرواقدالعموريينانفيظهر.(C'21:1العددسفر)حشبونومملكة

الثالثةاورسلالةاسقطواشرقاذ!بوافالذينالفراتيةالجزيرةمنطقةمنوغرباً

والتي.الاولىبابلسلالةمنهاوالتيتلتهاالتيالحاكمةالدويلاتوأسسوا

الباحثيىْقبلمنأيضاًسمبتوالتيؤفلسطيقسوريةفيعاشتغوباَمنهاذهب

وحوريةحيثيةبعناصراختلطتوقد،الآراميةذبلماأوالثصرقيةبالكنعانية

الاءبراطورية!رفيمنها،عموريةمدندويلاتهناكوكا؟تسابقةومحلية

نهايةالبحرأ!لْغزواتوصْحتوالتيالماصينهرعلىقادشمملكةالمصرية

جاتالل!منانهماحيثبالكنعانيةوثقىعلاقةذاتالحموريةواللغة.لها

ا)حضارةعلىأضواءماريفياكتشفتالتيالالواحألةتوقد.الغربيةالسامية

كلعلىعموروالاسمالقدماءالعراقيرناطاقوقد.تقد!اوأباذتالعمورية

الكبيرعموروببحرالمتوسطالاإيضرالهحرسموكماوفلسطينولبخانسورية

تيدانو()تيدنوكانلبنانعلىالقدماءالعراقيونأطلقهالذيالاسموان.أيضاً

.GIRجير.جيربالرمزينكتبوهالذي GIRعموروأيضاًاسميمثلالذي.

هGaiجارياسمعليهاطاققدفلسطينأجزاءأحدفأنالعمارنةرسائلومن

وكانت.الاردنسهلفيبالغوروآخرونالنقببصحراءالبعضعينهاالتي

معطوبقت)Ubiاوبيباسمدمشقمملكةضهتاخرىعموريةمملكةهناك

136-135.-27.Ibid, pp
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الخليقةسفرفيتقرأوانتيدمشقمنالشمالالىHobahهوبه

.()28(اليهاضدهللمتحالفينابراهيمهتابحة

ومريونالس!سماهموقدعمورييئاسمأنفسهمعلىالحموريونيطلقولم

بيوتفييعيشونلاالذينالرمالسكنة)السومرييننظروجهةمنومممارتو

الربكانالرثيسيالعمورييناله.*ان(...واللحومالفواكهيأكلونولا

أتتربماوالتيالاسطرانيةالقديمالبابلياسعصسأختامفينلحظهالذلىعمورو

صيادجبلميربفيهكانالذيالوقتوفي.أشيراتالربهوزوجتهمنهتسميتهم

هذادخولعنونعر!.القاحلةالموحلةالمحلاتنصيرةزوجتهكاةتومحارب

بالكثيرمارينصوصأمدتناوقد.القديمالهابليالعصسفيالرافدينبلادالرب

سوريةمنليرررةالعمارنةرسائدجاءتكما.الحموريالدينعنالمعاوماتمن

أمدتناوصلتنا-االهصوريةالاسماءانكماالعموريةباللغةمتأثرةوفلسطيق

عثرالتيالآثاربهتشهدالفنيتقد!مانكما.وديانتهملفتهمعنهامةبأصْواء

Ibla(يخمردتلال)وايبلاوحلبوالالاخوحماتوقطنهماريفيعليها

172)لحمورابيالمعاصرماريملكليمزمريقمرالاخصوع!!سوريةفي 1l-

الفنيةثيراتالطوزخارفهقصرهخطةتريناوالذيبابلعاهل(..مق1687

المصريةالمصادروألةتا.لماريالواسحةالدوليةالاتصالاتنتيجةفيهالمختلفة

عثصرالحاديةالشلالة)التانيحوطبمنتوالفرعونعهدمنذالوسطىالمملكةمن

الملكهذاإعهدفمنذ.فلسظينفيالحالةعىأضواخ(..مق0602-0102

تشملالتي)الثصرقيينضدلهعسكريةعملياتعنالاشاراتلناتصلأخذت

DjatiدجاتيبلادفيAmuعاموضدحملةمنها(كنعانأرضسكان

أقوامبصورالتذكاريةنصبهزيفتوقد.الآنبالضطمكانهانمرفيلاالتي

-28 Albert .T Clay, The Empire of the Amorites, Yale

06, )New Haven, 0 191 )9، pp،كا(Oriental Series, (YO

122-121.
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الآسيويين.عليهمكتوبأحدهاكاناسمهامنهاكلفوقكتبغزاهامختلفة

الدلتمنطقةفينفوذهمالاسيويونالبدواسترجعموتهبعدانهنعرفكما

.)26(أفعالهمسوءء*fertiنفرتينصائحذ!رتوالتيالمصرية

-92,.T Save-Soderbergh, Agypten and Nubien, ( Lund
491 ،(1 '.pp ;95-58 .F .W Von Bissing, Denkmaler

1330191(،191,AgyptischerSkuptur, Vol. 1, (Munchen
.A,;a Breasted, Records... op. cit.423 h
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الرابعالفصل

ثلسطينفيالكنعانيالعصر

2+ق.م.-0002

4(نمَ.ق061.-0052)نيةالكنعا-يهلعمورiةلفترا-أ

واتنانن(الأولالأوس!الهرونزيا!صو)

البلادفيهضهدتفقدازدهارأفلسطينتاريخعصورأكثرهوالعصرهذاان

ؤالخلفيةالرصمتباينةعدةموجاتاليهاودخلتتاريخهافيبالغأثرذاتحركات

الحضاركططابعهاالعصسهذابداياتمنذالبلادواتخذت.الاحبانمنالكثيرفى
ح!

وبقيتالكنعانيةالحضارةوهيدخلتهاالتيالشعوبكلءإ!أثرالذيالمميز

امتزاجوبدءالقدسالكبيرالاسكندردخولحتىثرةالمؤوا)حضارةالوحيدةالقوة

كونهارغمالكنحانيةالحضارةبأننعرفأنولنا.والشرقيةالغربيةالحضارتيق

علاعتمدترافدةكا؟تبلبالأصيلةتكنلمانهاالاالهامةالهثصريةالمدنياتمن

البابليةوهىالاقديمأالأدنىالشرقفيالوحيدتينالأصليتينالحضارتين

صرفةنيةكنطكانتففلسطين.الخاصطابعهالهاكانولوالمصريةوالفرعونية

.الجسامبالاحداثالحاؤلتاريخهامنالفترةهذهخلال

الكنعا؟الحصرخلالفلسطعنتار-ْ-ويحكننا

الواحد:الشاملالاطارضننمتميزة

فتراتخمسالىهذا

و11َمطإيقت!ايمكنوالتيالكنعانية-العموريةالفترةأط
.حمى-سف

..مق0016-0003والثانيالاولبوجهيهالبلاديخيالاوسط
صستض

(..مق0115حوالي-0155)والمقاومةالسياسيالاضطرابفترة-ب

-0016)البلادفيالمطخرالبرونزيالعصرمعأثاريرأمطابقتهايمكنوالتي



الهكسوسعداقوامالفترهذفيالبلاد.(..مق0011

فيبالبلادوعبثت.والحوريونوالحيثيونالزمىَمنرد-آَمصرحكمواأنبعد

الحميرسراقربما)الخابيرواسمعليهااط!قجماعاتخلالهاأوقات

.SAساكازأو(ا)بواديوسكان GAZ(بانسومرية)الظروفاستغلوا

لا"لملادوعاثوابالأمنفحبثواالسياسيةالسيادةوتدهورالنظاموانهدامالعامة

علىومعتمدينالسياسيالاضطرابفرصةمنتهز!نالقطرفيمحتلونوتغلضل

وطتَ.بالعبرييناصطدمواالذينالفلسطينيونثم.ينكالبروالعنفالقتل

-مسةمنتقربلمدةومقاومةاستقراروعدمتطاحنفيالفترةهذهخلالالبلاد

به:وجهينتمييزويمكن(..مق0155-0501-)

..مق0115-0155المتأخرالبرونزللعصستقريباًاصطابقاالاولالوجه-1

فيالأرافالفلسطينيةادال!ككسوصسيببئالمصبتعقيبيمتازالذي

ومقاومةالعبريالاحتلالوطلائعللإلملأدوالرورييقالحمثييقودخولإدايته

الموقتترسخهاستفرقهاالتيالمدةطوليع!سهلذيلهالئسدثيداْ

تبعوامداوودالذينالملوكغالبيةوقلبناحيةمنوخثفائهداودالملكزمن

الىاضافةثانيةناحيةمنالدينفيهابماالعبريةللتقاليدا،ح!نظهر

أشكالتنوععلىالادلةمنالقديمالعْهدفيالقضاةكتاباسنايقدمهما

الىثالثةنأحيةمقالعبريللاحتلالالمقاوميقهوياتواختلافالمقاومة

استخد!االتيوالابادةوالحرقالقتلبسياسةالتامةالكتابصراحةجانب

.المحتلونالعبريون

الاحداثفيواشتراكهم3الفلسطينييقِالبلادبدخولالموْالثاْالوجه34

(..مق01ث-0115)نجفلسطينالحديديالعصربدأوبهمواستقرارهم

الهودةءالماو!تعبراالذي:العبريالأحتلالفترة.!قيَ

حواليمنبايلبلاداحتلواالذينالكاشييقمثلذلكفيمثلهمالحضارةك!نحانيي

العبريونالملوكهؤلاءاتبعهالذيالعبريالممتقدوحتى..مق0117حتى0155
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منامعيراعتبارجدأيصعبالذيالحدالىالكنعانيبالدينتأثرقدالمحتلون

السكانوغالبية-لنعانيةفالبلاد.نفسهسليمانالملكحتى!ودأملوكهم

بيقالقديمالحهديعكسهالذيالمريرالصساعيحللومذاالكنعانيينمنالنمى

(الأنبياءوهم)الحبريالدينبأهدابالتمسكتريدكانتالتيالقليلةالقلة

ضرورة(طواعيةأواضطرارأ)الحظمىغالبيتهمأدر-لتالتياطوكسبين

وشفميتهالعامةمدنيتهركابفيوالسيرالحضاريةالبلدبودقةالاضئهار

الفترةهذهوداءت.الحبهمدفةوتسييرالاحتلالعليهميسهل-ليماالمميزة

ق.م.723-0001من

..مق538-723مناسترتوالتيوالكلدانيةالآشوريةالفترة-د6دالهه

مجئىححى..مق538سنةمن(الأخميني)الفارسيالاحتلاثل-ص!ر

بدخولايذانجآكانوالذلى..مق332سنةانقدالمقدو!ودخولهالاسكندر

لمتهمام!وسَيادةوالفربيةالكنعانيةالضارةفيهامتزجتجديدعصر

.م635سنةحوالياليهاالعربتحريرحتىالبلاد(الهيلينيةالضارة)

المصربدءالى..قم0001سنةصاليمنالفترةعلالآثاريونويطلق

الاولىفتراتثلاثالىيقسمونهانذيالحديدىالحصرالتسميةالهيلينى

من(الثانيالحديدلى)والثافية..قم008-0001من(الاولالحديدي)

..مق06-.033سنةمن(الثالثالحديدكط)رالثالثة..مق008-006

هذهخلالمصرمعالعلائقعنالآنونقرأالكنحانية-العموريةالمترة!

عث!ر(نيةالثا)السلالةرمنأمنم!تالاوالفرعونبدأفغد.الفترة

نقوأوسيزوستريس،؟الأولحكمهفترةفمن.وفلسطين3فتثهقةعرمع!س!ل!لة

الفرعونقاصممهلفاحملةعنوجحي/يسييقالآيببِاضدمصريهصملة"

حميربهاصمطذموةتفيفلسطينفيشخمحتىبهاوصلالثالثسميزوستريس

الخمَلإتوهذأتسبآبنرفولا.(امو!كامو،)معمقاركفينفسهخوسوبك

------3---ح!-صَ-79-حي--!!-.-.--



بأنهالفرعونهذاوزيرMentuemhatمنتومحاتأخبرناكما.نتائجها.

حسبهنا()فلسطينأسيافيالعصاةعلىلسيطرتهالملكسيدهاستحسانلقىْقد

اشتركقدكونهتقصدوانهالابدوانتيالشماليةالمناطقفيوالثوار..تقبيره

.(القدسشمالميل04بعدعلىالواقحة)شخموصلتانتييةسالمصالحملةفي

الآسيوييىْ(كسر)الحبارةنقرأبمصردهشورموقعمنانتصاراًيمتلمنظروفي

الجناز!الأول!سيزوستريسمحبدفيأيضاَبمصساللشتموقعمنآخروبمنظر

تصفالتيش:حيقصةوأعطتنا.)1(أجانبمناخذتالماشيةمنغنائمنرى

الحالةعنمامةمحلوماتالاولسيزوستريسالفرعونزمنمصسيأميرمغامرات

فعندما.عسكريةحركاتعنفيهانقرألموانالفترةهذهخلالفلسطينفي

مصرمنقافىماًعموريرجلرأهحتىالتيهفيمدةبقيمنمصرسفوحيهرب

سنةبقيحيثقدمفيالمقامبهاستقرواْخيرأجبيلووصل.معهواصطر:،فعرفه

أنشيعميالعموركط(الريتنو)الثسماليينالتينوشيخاليهأخذهانالىمف;و

mmi- EnshiياعمنطقةفيأراضيوأعطاهالكبرىابنتهمنوزوجهولYaa

تزرعمنطقةفي(سنرحي)سيالمصاللاجيءسكنلقد.أبنائهتحليما)يهوعهد

وانتثصرتالعسلوأنت!تالتيئوأ!ف-،رالبساتينبهاوكثرتاهرطمانواالشعير

والحلوياتوالضراللحماليوميالطحاموشمل.الصيدوعمالماشيةقطعانفيها

زراعيأمجتمحأكانسنوحيقصةوصفتهالذيفالمجتمع.الأليان-ومنتجات

القبيلةسنوحيتزعموقد.بضائعوسقةأعداء!جماتعنفيهونقرأمتقدمأ

زوجتهمنبهمرزقالذينوأولادهواشتركظهرانيهاإكنعاشالتيالعمورية

والحياةقر:في-لانسنوحيوصفهالذيفالمجتمع.بيلةالةحروبفيالحمورية

الهامة.الحياةمواردعلىوالنزاعالمستروالتناحرالحربع!!قائمةبدوية

;Breasted,op. cit. pp.,471-946 ;687-676 .J De Morganء.I

5918(,,Fouillesa Dahchour, Mars-juin,4918 (Vienna
،pl. ,02 ;2 .W .C Hayes, The Scepter of Egypt، Part1،

03،.091-188اا-
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لتتفيضواسعةطب:"أرض)بأز!ا،هاعاشلتيالمنطقةسنوحيوصفوقد

وقطعانها....زيتونهاغزيرعسلهاكثير،الماءمنأكثرالضربها...وعسلا

وصففيانقديمالع!!فييماثلهاما؟قرأءباراتبعضها(عددلهايصىلا

فلسطين

جماعاتفي(انفلسطينينمنكاهمأوشكدونضمنهم)أسيويينعنونمرف

سيناءفييةسالمصالتعدينمناجمفياشتظتقدشضر6،01،02منتتألف

سورية-سكانبينمستمرةعلائقعننعرفكما.)3(الخادمصربتعند

الحامةبرةمنحسن.ْعند3رلالمدَ.ََومصرفلسطين

-Khnumت Hotepرجالا)وأهلهأسيويزعيموص!ولنرلى

المصريالملكحكممنالسادسةالسنةفيحميرهممع(وأطفالاوانساء

لهارسميةزيارةتكونوربماللملككحلامعهميقجاليالثانيسيزوستريس

ورجلالأحذيةتابسفالنساءمترفةملابرسفيا!-صيعونرى.)،(تجارية-صبفة

أبيشارئيسهمواسمحميرهمظهورع!!مربوطةوأمتشهمالقيثارةعلىيضرب

شك.دون(جزركط)،سامي"

المملكةخلالهصرفيالفلسطينين-السوريينمنالكثيروجودعنونحرف

فيكمتطوعينحتىوربماالعامةوالاشغالوالمحابدالبيوتفييعملونالوسطى

-صاعاتا!هذهمثلء،!د)يلايوسفقصمةوتعطينا.الئابرتغيرسيالمصالجيثر

.2,.A Erman. The Literature of the Ancient Egyptians
7(،291,London),ولtrans. to English by .A .M Blackma

.pp. f14

.3-!.A .H Gardiner, .T .E Peet, and :J Cerny, The Inscrip

-91،،.5591(,tionsof Sinai, Part,11 (London

.4 .W.M Mueller Asien and Europa nach Altagyptischen

37-36..Leipzig,918 ))3 pp),ولDenkmale

-99-



ك!.!!!!!!كم!!،ى!!+!،ىَ++!كاشبر+"+!.22+-!+*؟-؟نيئر"؟!++!ا؟ص!"+!!!2122؟"ول*،ول،+ءيرفي!!!!بر"،ش!3/02ش2!ا-+3ط!

بر+مم!لم*؟؟اصكا!.،

؟!ي!عبر*!غ!*؟؟+!*!ء5!ةفيفيفيكا!!ء*12!*ك!كا"-ممههطثص-س+في+--!-!!سث!ع!!ح!؟"ص!+أ!؟-ْ+:!س-!

حم!!*!"؟3،خ؟؟،!،صكا!*!ش!!ئماح!جمولىاع!مبه!ى!ف!!،ثبمح!جم!مح!؟كا؟كل!ش"ص!،!كا!حثه2لم:بم!3!؟مم!3

؟كر؟+*لم!2"هـكأشس*ش.*ا!*كحع!ءجسا!ميبح!!""-!-ثحكلهيكاس!+َ!ك!!حم!

؟َ!.،م!!2*3؟+برس؟كا+!ص"ء+كا!س!ي!*!!طلرى-كاكغ!،"في3ش+3+ك!*خزء

لأس!.!3!!ءممى3!!عيجميحلاكأ؟.صبه!3َ.كااجصي؟!ول!ح!*!لاآ**جممكيجم!!!!لح!ثغ!؟-.حيبمَء 3،!يه!!بركبم!!!س!جمقيم!-ح!3؟،ص+!دكلي!!ءس"!؟َ!!؟+صم!حنَكابمءغ؟هـش"!ث،!لإ!،كصفكثع!م

!!-ش؟زر!!!!؟صْ"2+"-3بهثيأ"خ!!+ششلا!لأس+!ء!-*؟فيلأممدم!قيكلأشش؟!3-:!!مم!فئ!!،ص+

،ييَر!.*لمبم،!**ح!،!!َ!!4،،-"22!!ص؟ص!-:جمكىأ؟*ج!!كليماججتالت!+*؟ ق3،س*!صير!"

!!غ!ا.ء؟؟،رزجحد؟!!!كل!!*َ+?ص؟:كمبرص؟برشبر!حمئ!ئأ،ولةجمهلم3؟رز!+!بز*!*ص!"!جاد!*ك!!بم!،!+!+في

!5!+!-س!32ى؟"-ا!،!ا7!.!سل!ئمح!إ+5ذ،!ول-س+"ء؟بز!!ءكا!غه!ئخ؟.ا+س

؟"-ول!كاي*إ7؟5فلأ!سَفي+3!ن!!اشك!*ص!!؟-حيبها*!يئن!برلمفي3!3+ا:!121*كا؟+.+،سحي+؟صبرففياص!ص2"!!ء+!كاَذسس!!!+س*س!++.!

غفي؟!ئم!زر+كا؟!كا!+ولبم!*؟!*!،ولغ2رز،"!!د!ير!+ئم!ول!-"+!!ي!(،22ول+ء.!++!حبم، 2،2،!؟د!+!+،في*+دص*!!ص*-+كملئهس!ء!س

حم!حعولِةإع.+\*يرا"!"؟ير؟:!!!،.؟اس؟ءقي!بر/كا"!!اشكا!؟!جثغفى!حمي!ثقيِممَ!كِعسيظ97يه!!بر!**!سأ2تح!حو7!!س!!ء++غش!َ++ى!!!إ*."س+-!ص!2!؟!+بر+!!+
؟-+*-*له!خسء؟!ا+)ءع*.،ول*:شكا6!؟أ*!!!+ؤ!كايَ!ث!*!س*!زر-!*

كا?،كاكا!?!!!بم!مممعاكاكلأ؟!*كاولول!+ك!بز-كاطء*!!*ش!ص؟"كأث!بهلا،*ط+ثص!ء،،!لى!!!،!+3كا-
+!د.لا!ر!!اكأ!ه!يثخسع!ع؟يحم!!ككهـلم!ء"خلأ،:جمحسء،،-س!+كا:صبز"ء"طكي"في9!+"*+!!دعث*ول؟سحبئلح6*ءجد!؟!!،،+!!ش!س؟جم!َ*!..!يث!.+؟*شءشكاط

.و!!-كاكاث!ي!!س+خث!جم!*كل!طبمأ!!!!!ول

ول-:ث-"؟كل!!.سكا!كل!؟؟ثبه!ص؟3عيه!!ك!تملمء!!6س*كاء!د؟!!أءالو!س!؟؟شفي%جم!!؟؟بر!بزَ!؟إ+ء،ح!!*نرسصث!*جميرشفيَ*كاءسغ!!لبربم7!ئ!!!ج!ئنبخغحمم!ا!في"*+3بر++بزصسدض)

كضَ:ك!كعِبرءسظير+جمم.7!غ؟-س.ص؟ءص!!كا+*-لرولول!ه?،؟،شَئحهكحسكع،!.*س:ء!!لم،ء:كا+-ير؟!+.!ء

؟بر؟ئم!ضشحالةمخئيالبئ!.*!ر،!ص!*9نن!*لم.*يرىظ!!*جمى!ى:*!كازر6لىيرشإ؟؟نجن!!نه!!نه!ئِن!هفئتهئئ!ف!مهإئم!!حغْكبما!س!!؟-*ج+!--!!.
ص*ص++ء7(7ءصءسَكل*َ"؟ى"ج!.**،هديهي*،!-كمص+فَيئنء"+ير3اسَ"*،سكل!داصكاد*!خس-!!+فيول،.

إ-ء،7،3*!!ك!!ئ!جمم!%،.س!!شت!"بمصشَ!ءشع*س*.سزر"!!فيَبر!*كهبرأثىول

خ!1!6!جالعس،*بمئم!.ثرلع!*!خ!!+*!+د!طرهـ،صَبرص3!ئربم!!.-!ص!سع!ولإبرءحيبربؤسفي3برس!!،؟

!صحبمبر:ءصبر2-!ئم+!صح!هاسةصبهئئة3سمج!ك!!لأحخ!في!.؟*!،*.*"(*+.!صَ**برص!!كل+سش!**ص!!

2+!.*ء!+*.!*زر!ص!،.!؟!2!سغ*!!!!،"!+س.

بمق*صولفى*،؟+س!سث+كي!.ط!كل!!!فئ!:ح!ة!ميم*لم.س!!اثبئعكِو!ئئ؟!صكي!شلم؟+ط3ة؟؟**7ج*محإنم!!

7!!مم!6كاء،ض2؟،+."َ!ا!؟برزر1!.،سئن!+بر7جمي

ص.!\!ش؟ص+-!!-*!!+،

ثججمه!!؟شكا!ا!.ا*!7برفئ:سي!،غَكأ.!

ط!ة!كائم!سجم!ور+،إج!!+ء؟س!َكاَص3َ
كايص!كا،؟صطيول-ى*؟!ى!سئربن

ذء3!؟!ب!شِ+!+س++ء!!؟ةءلأ!؟،خضكا،كا!

شارلأبيتعودحسنهـ:خيمد!ندوجتههستدخللقاللةصور.

والمحصولاتللحيواناتمصراستيرادعننعرفكما."يدبالهالاتجارالىواشارة

.)5(فلسطينمنجاهزةوفخاريةمعدنيةلموادوحتى

الوسطىالمحلكةمصرمنفلسطينفيعليهاعثرالتيالماديةلملآثاروان

العجولتلفيوجدفقد.ا!ريةالاختامومنهاحصرهاالصعبوم!حةأكثيرة

ختمع!(غزةمنأميالأربعةبمدعلىغزةواديعندحالبآ،القديمةغزة)

موقعمنووصلتنا.Senbiسنبيالخزانةلرأسواخرلىسهملرامي

وغيرمامجيهومنماشيةوكاتبرص,وختمالوزيركاتبختمطبعاتأريحة

-لثرةوان.(بيسان)ضانوبيت(شخم)وبلاطه(لاخيثمىاانضويرتلمن

سيطرةمنادانيعتقدونالباحثينبعضجعاتفلسطينفيالوسطىالمملكةأثار

2,.G Posener, Syria and Palestine, CAH, Vol. ,1 Part

.ة،54-!.لههـ
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وتوطريهْ)7(دباوماسيةعلاْقبكونهاأخروناقتنعإينما.عليها)6(يةههس

منالفترةهذهفيفلسطينفيالعامالوضععنالمصادرخيروردتناوقد.الاليس

Execrationاللعننصوص Textsعملفقد.بمصرعليهاعثرالتي

برلينفيالآنموجودةفخاريةقطحة002من+لثرع!!دراستهسيتكوريت

وكتبتصورعليهارسمتوجرارصحولْىمنأجزاءكانتالعليامصرفياكتشفت

أثناهتكسرالموادهذهكانتذلكوبحد.البلادخارجالمصريالتاجأعداءأسماء

للملكالضموعسهلييكونواسوفالأعداهمؤلاءانبهيعتقدخاء!طقس

لمقاطماتأوآسيويةلمدناسمأعشرونالمدونةالأسماءهذهومن.سممطالمه

الالفبدايةالىهذهبرلينمجموعةختأروقد.امراءأولرؤساهمنهاوثلاثون

أضصوصمناالمجموعةهذهفيالأسماء.وجميع.(.مق0091)حوالي..مقالثاني

وصلتناالتىالشضميةالأسماءتشابهوهيغربيةشمالية(سامية))5(جزرية

طبيعةلناقبيقالتيالاولىالونائقتنسكلوهي.(الحمورية)مار!طموقعمن

مذهوألثرية.المصادرعنهاقلتالتيالاولىالعصورهذهفيكنعانأرضسكان

.الأرباباسما+تراكيبهافييدخلالأسماه

Albright، The Egyptian Empire in the Twentyثلا6.في.

First Century .B,.C Journal of Palestine Oriental

Society, Vol.,8 ,)2891( pp. ;256-223 .M Maisler Palestine

me of the Middle Kiddie in Egypt, Revueننat the

Historique.33ة!- juive en Egypte, Vol, 1, 491(،)7 pp

,SidneySmith, Alalakh and Chronology,( London
92.15-14,0(،!-.4

.7 .W Helck, Die Agyptische Verwaltung in den Syrischen

,Besitzungen,MDOG.مل! Vol, 92, 691(،)0 pp.;13-1 W
Ward, Egypt and the East Mediterranean in the Early

secondفاةماaVol.6910،3(ه،،)01 Millenium, .B ,.C Orien

155-912.45-22,

المعروفالغربيالشماليوامتدادهاالعربيةالجزيرةضبهالىنسبة)ع

الفراتية.بالجزيرة
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اللعننموصعليههلونةهمر!وجدمكتوبشكد



السياسيةْالتنظيطاتعنالمعلوماتبحضاللعننصوصوئطيناْ

العصرخلالوانتقالهمالفترةهذهخلالمنالحمورفلسطينلسكانوإلأجتماعية

لأورشليمرئيسينوجودعنهذءالنصوصفيفقرأكما.الاستقرارحياةاكهذا

مدينةاسمثموشايزانوعمموياقرهما(القدسلمدينةالعموركطالاسم)-وص

الغازية.القبا+لمنمتابحةموجاتأوةبلياتحادعلىيدلقداو!.عسقد!

المتقدمالبرونزلىالعصرمنأريحةموقعسكانع!!قضواالذينانوجدوقد

ذلكالىتشيركماللدفنمتباينةطرقخمسالأقلعلىمارستجماعات-لأءنوا

القادمونهمفالحموريورْ،مختلفةمعتقداتعلىشكدونيدلمما،قبورهم

عائلةكأعضاءالأرباباعتبارهمءثيدلماأيضاَأسمائهمفيوتقرأ.الجدد

العموريونسكنفقد.أب.6()أبوْأو!()عموأوخال()خالوالاسمثل

الذيالأمرسياسيةوحدةيشكلواونمبليةةاتحاداتأومستقلةكقباللالبِلإد

الانتاجيةءءواردهاومحدوديةفلمسطينتضاريساختلافالىالغالبفيسببهيحود

فصوصفيورداكم.)8(والغزاةللمحتلينضموعهمسهولةيفسرالذكطالأبر

جزرية،"أسماءذويامراءمعولaطعنقبيلةةاسمأيفأبرلينلعن

تعودوالتيبروكسلفيالمحفرطة-الطينيةالاشكالبعضهناككما(سسأميةْ)

المصريةالوسطىالمملكةمنمقيدينأصرىتمثلاللعننصوصمجموعة.نفسالي

حواليالىبروكسلفيالمحفوظةاللمننصوصوتعود.يوزنرالاستاذدرسها

برليننصوصعنالمحصنةالمدنأسماءفيهاكثرتوقد..مق0018سنة

.K Sethe, Die Achtung Feindlicher Fuersten, Volker

and Dinge auf alt- Agyptischen Tongefassschrren des

Mittlern Reiches, Abhandlungen der Preussischen

.Akademieder Wissenschaften, Philoso. Historisch

-siatiولKlasse, ,2691 No 5., (Berlin, ;)2691 .A Alt, Die

11en der/؟schen Gefahrzonen in den Achtuntex

Dynastie, Zeitschrift fuer agyptische Sprache and

Altertumskunde,Vol.،ثه6(8pp),45.91.2-93ة
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.(وعسقلانالقدص)وفلسطيننبنانفيأسماءنقرأبرليقنصوصففي.السابقة

أقوامسكنتهاولمناطق،لقبائلفكانتبروكسلضموصفيالواردةالأسماءأما

منالاولىالحقودخلالقليلةمدنيةفعالياتوجودع!يدلناالذلىالامربدويةشبه

وسلىجنوبفيالاسحاكأولهذهومن.فلسطينفيالاوسطنزلىالبروالعصس

وترينا.عانووشاموشماشوببتالجليلفيوخاصوروأييكؤموشخمفلسطين

لكللكانذكرتالتيوالمناطقالمدنفظلبيةالمبالهذافيتنرأبروكسلنصرص

المنطقةمنالشماليالقسمفيحدمماlبرئيسينكانتوبعضهاواحدرئيسمنها

لهاكانتالمصريةالسلطةانعامةبصورةالنصوصوترينا.الجنوبيفيوأخر

الاسما+ففي.معهاوصالحمتينةوعلاقاتفلسَطينفيالعامةبالاوضاعطهبةمعوفة

وعمترا-ليبهافيالاربابأسماهدخولقلبروكسللعنضوصمنوصلتناالنى

عليهكامتمماأقلصارتواربابهاالناصعباداتانعلىيدلمماحدادالرباسم

لدينامعروتاهـحدادِواسم.السابقبالصرمنهامحدوديةوأكثرالماضيفي

-لربالضوصوجهعلى(سوريةغربيشمالشمرةرأس)أوغارثتأساطيرمن

مننوعوطهورناحيةمنالآنالقبانلاسنفرارعلىيدلمماوالزوابعوالمطرللرعد

-لعاعدةرؤساءالىمنهمنطقةلكلواحدارئيسآالآننرىحيثالسياسيالتوحيد

بيبروكسلمناللمننصوصزوردتالتيالاصماءومن.الماضيفيلاعنا

فرايالحوجةفهرمنابعفيالمينراسعند)Aphekأفيك،يافا،عسقلان

!للمتينمنيتألفعمورياسموعو)وإورشليمالاردنضرقفيفصل،(ياكرون

وأبجنوبهسواهالعراقفياورمدينةاسمعلىسمبتوربتامدينةومعناهااورهما

شليموالمطع.اورباسمقديمةعراقيةمدنعدةوجودعننحرفحيثشماله

مدينةأوالسلاممدينةمعناهايكونودبما(سلم)شلمالثلاثيالجذرمنمأخوذة

-عمور!اذنفالاسمالكنعانيضلمالرباو(شضىاسم)سالم

عديع!اسماهوردتوقد.شخمومدينة(هحض-لنعاني

فيمنها-طونقمدوالتياكتمالهالعدمتأكي!اعلينايصعب



برمنالغربيالىعدلجضبوقاصواديعلالقداحتل)خاصورم!ينة:فلسطين

*،nاييونومدينة(الجليلبحرشمالأميالعتصرةتبعدوالتيالحؤلة

هذ.فيمذكورةمرقحآخمسينمنأكثروهناك.الخ...(لبنانجنوبعيونمر-ج)

سهورفي!نهيرها!مواقعواريحةومجيدوشانوبيتغز.مدنتذ-لرولم.النصوص

تكنلمفلسطينانعلىيدلمماسكافهاوكثرةوجودهاعننعرفوالتيفلسطين

.)1(البحضاستنتجكماقليلةمدنمواقعذاتالسكانقليلة

Thuthotpeثروئوتبياسطييرمصرلىموظفوجودعنونعرف

كما.الفلسطينيةالمدينةهذهفيلحكومتهدائمأممئلاكانربماوالذىبجيدول

فيعثرفقدأيضاْالفلسطينيةبالحضارةالزمنهذافيتأئرتقدمصرانيخهر

عبارةمعالوسطى41ملكةعصرالىقحودالحاجمنساحر!ماعلمجيدو

\(ْالفدسطينية)ْالساحرةاسمتحمل،ليروغديفية

وسطفلسطينسيلفيالجزارتل)جزرفيبيتآشفلهصرلىومناك

وفهربما(اليردةعيقمنهاعدةعيونذاتمنطقةعندويافاالقدصبيقالطريق

أضرصبغمعالديورويت-جرمنلوصهبيتهفيوجدحيثحرفةلمم!سةاليها

.وعاجضرا+ومينا

ومن.فلسطيقفيالعمورلىوالاستقرارالتغلغلتؤكدالمصريةفالمصادر

وذاتبالاربابالعلاقةذاتمنهاخاصةالاسماءتركيبذ-لرناكماالهامةالأدلة

.9 .G Posener, Princes et pays 'd Asie et de Nubie: Textes

Historique sur des figurines 'd envoument du Moyen

.3 Albright,0(ثلاة.weN491,Brussels)ء،Empir
,Egyptiandata on Palestine in the Patriarchal Age
-BASOR,no،8., (Febr.491،;) John Gray, The ! naa

32-28..nites,( * New York,691،)5 pp
st01.نآ .W .F Albright, North West Semitic Names in a

of Egyptian Slaves from the Eighteenth Century

231.4(،-.)591,47.B.,.C JAOS, Vol



البدويةالقبائلأسماءصفاتمنصفةهيوالتيالاسماهجملةبينها-وبينالصلة

حدادمثللاربابأسماءبحضهذهالاشخاءرأسماءوأعطتنا.الرحالة

اسموفيالهكسوصأسماءمننعرفهالذي(الببلرب)وماروشماشوآنو

.بعل)19(ثمالحرفربوكوشار(حوران)هورانالفلسطينيالرب

عناصردخولالىالمتقدمالبرونزيالعصرنهايةفيفلسطينتعرضتفقد

الآثاريالدليليحطيناحيثعنيفاكانبلسلميادخوِلهايكنلمنجذويةشبه

تأتيالتيالعموريةإوجهاميوهذه.مجيدوموقععدافيماإواقعافيتخريبات

لاظمنأولييتريفلندرزالسيروكان.المكتشفةالمقابرمنعنهاأدلتنااكثر

البضاطلقوقد.البرونزيةالىمنهاالنحاسيةبالاسلحةالغنيةمدافنهماختلافات

بيق)الانتقاليالعصرالذكرأنفالبرونزيالعصسنهايةفيالعموريةالفتزةعك-

وجودعنحاليدليلألىمناكفليس.والاوسط()29(المتقدمالبرونزيالعصرين

الحصرمدنفينلحظهاالتيالظاهرةوهيالفترةهذهمنمسيجةمحصمنةمدن

و-لانايحمالي-أفنالِت!لمن!جانبالىنلسطينفىوالاوسصط(المتقدمالبرونز

بهالخاصيقبرهلهمبتفكلفرديةمقايرفيالانتقاليةايفتبرةالد:!-خِلال-فيه

فاَلتبنايات،ضخمةعماريةادلةأ!علىيعثرلماريحةففي.مجيدوعداِموقعفييا

سميكةغيروجدرانالضرةالىما-؟لبطابوقشيدتالفترة°-هذبىصلتنا--منالتي

هدْأفيأسوارأكطلأريحةثكنولم.سكنى-ييوتوغالهمتيا(واحدةطابوقةْ)بثخن

وعمكئاحرقتقدالسابقالمتقدمنزممطالبروالعصرمنالمديخةاسوارانحيثالحصر

علىالآنوانتثصرواالسابقةالمدينةمنجزءاتاركيقالمنطقةالجديدالفادمون

وردقناالتبمفالإدلة.خيامفي،دءذلىبادىءوعاشواإجاورةاوالمنطقةالمنحدرات

اطلقالتيالاولى:أصنافتضنيانهإ-اور!جمِسةو*!كِى.كثرةالعصرعذاوشةمن
صقتهتص-..-!3س!---حت----------ء-!،-----!.-4..---

ودبوصرجلاا!ليتِكانانخنجرمعايمبغيرت--ايا-في3ذإاخنج!ياالنوععليها

55&.Posener، CAH, Vol. ,1 Part,2 op. cit. p!011.-ك

567.،1(.12 Ibid
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محاربة.جماعةالىييوِدالقبورمنالنوعهذايكونوقد.امراةكانمتانوخر

ي!عميقهناِوالثببتيسفخار-ع!يت2اِيتي-.حير-الجدا:نحالفخاليلةوالنو!-الئاني-

قطحةفينظاي!بىيييرمقطحةالبيفةوورضعبت.قدمبم!-33عباواييمعةِلفرفةو

.اَلموتىدفن!بدويةعادةايضاهيهذهتكورْوقد..!إو-وحمفيخجإيىبمط

باربعة.مصيبإحأالمدِانجينفيهذهنجلاحطو.تنقلهمورحيلهيأوقاتصظلألشمنهطواالذين

مناهـكألثالثالصنف.فة-ا-لدفئغرٍجدارفيتقطعش!كاةفيعا-دةصنا-لر-يويخبع

بشقوالفخا!(الخنجري)السابقينالمدفنينميزاتحوتقبورجمننعبارهِالمدايخين
ح!ر*-س!,.

قصيمنحاشِ!-وسلاحالرمحمنها-واسلحةِإوعيةيعالجثبثالججيىو-ضعت3متو-سط

نسيميبماييكرر!ابئالرابع-!ا.ف-إييإيب-الخطيماوالمد!ير-لع،م!صغر

يىبىضمعيت-.الحجمبكبريمتازفيهماكلنلحظحيثالججماسمعابالن!

كانِي!.يقطرر--!-ثعليه!جمثرالتيالمقابروأكبر-وإلاوعيةالاس!لحةالجثث

ووجدتِالجشثفيهقط!تحقاءفرديالمدافنمنالنو!الاخيراما1-ت

علىالمدافنفىفمم!الانجتلافاتوقد.نحاسيةأزراروبقاياودلابسىز
-،+ص!-عصححى--"صحصى-:------ء----ت-

هذاوعلى.إ(ومعتقداتهاوتقاليدهاعادإتهاِوتنوج-أ!اختلافي-إلقيائل

تريناأريحةمنطقةمن(المدافنمنالضوصوجهوغى)الفخاريةالادلةفان

مقبرتينىييتريوجدال!جولتلوفي.جديدةجماعاتأوببماعةسكناها

وغالبية.0015مدفنوالثاني00103-.أسماهالذيالمدفنالاولىمنفَصلتيئ

الجقبرةوفي.آلا!بييحةأ-معطية!ملإبيبىة..غ!هله:-جثث-المقبرتجتالاو

الخطةمستطيلةهيإلص!االيالإبىجلسمحوبةبكاملهاالجثثالما

ثلاثمنصفو!العامةفثلاثااما.وإلإسبجةالفخارِمنالكئيرفيفا

طبقتيحفانمرسيمبيتتلومناْلطابوق)4ء!ضاوأ-!إلممخَرمدأ

.بالذاتالانتقاليةالفترةلهذهتعودان،روو

.13,Kenyon, Archaeology... op.- cit., pp.;143-137 Posener
575-568..cit.ppه".،CAH

76-575..Posener,ibid, pp146.14-143ة.Kenyon, ibid, pp
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ثمةيكوناندونالمدينهسكنالىتشيربيوتبقاياهناكحالطبقةوفي

وتلشانوببتمجيدومواقعمنالفترةلهذهأئاريةأدلةوجدتكما.سور

مربحةبحجراتالممابدمنزوجمجيدومئالمقدسةالمنطقةفيوشيد.الضوير

التيأيضامجيدومدافنمئأدلةووردتنا.الحجراتعرضبقدر!!روقة

مترابطة.طبيحية-لهوففيالاسفل2011وب1011الآثاريونأسماما

يييرريةفيايتيىلتلكمئسابهبماالحموديةبانقبورِسميعتالمدافنمنثاننوعومناك

ب!بيغفِبجطبماصستطيلةالثلاثةايجيىانبعليانجيريوعْرفمركزيةغرفةذات

بالمدأفنتقومااذاجإنجب!من"التيِتِيِدعاو!را،مسطع!م!تي

اوا.السابقة مرتعفخاريععلاقَةِلهالمدافنهذمنا!-ل

ويصورسورلةتعلاتيريناالثافيالنوعمنالمقابرفخاربينما،اريحة

منالفخاريةالأدلةوترينا.لحة!فياييرإييبعةوالمدشانارتباطا!!ليث

تلمقبرةوتئسبه.)15(الفترةهذهخلالمناكالىالهضريالمدانتشارالنقب

تقريباقبرمائةبهااكتشفحيثالعجولزلمن00102-.مقبرةالضوير

فخارمعوغرتمدورةبمداخلواكثرهامربحةبمداخلبحضهاالىيدخل

.(!6)قىقر

ازدهارعلىاثرتالتىالعىوريةالقبائللهجماتتعرضتقدففلسصين

الاحتلالبانائقديمالحهدمنويشوعالعدد-لتبفيونقرا.الفلسطينيةالمدق

الحموريونوكان،مذاالكنعانيالعصسمنلاحقوقتفييقعلفدفيالعبرى

تشكلوقد.)17(والسهولالساحلالكنحانيونسكنوتتفيالتلاليسكنون

الحموريينوجودعلىعلامةالاخرىوالادلةاللحننصوصدليلمعالاضارةهذه

.9591(,lueck,Rivers of the Desert (Ne * 3ork!15..ولج

.16,Kenyon, Archaeology... op. cit.، pp.;915-146 Posener
583,576..CAH,op. cit. pp

5:1،01:6يشوعسفر؟*13:2ا-لعددسنر17-
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النمور!قتخريبأثاروجدتوقد.فلسطينلارضانكنحاينينقبلودضلهم

بالمهن(منهالاخيرأرالثالثالوجه)المتقدمالبرونزيالَعصسكايةفي

وتليراحوبيثشانوبيثكركوخربتالشعاليالفرعةتلعندالفلسطينية

فترةعلىالباحثيقبحضاطلقوقد.التلالمنطقةفيوعايواريحةالشوفه

وعرت.)8؟(الرابعالوجه-المتقدمالبرونزيالحصراسمالعموريينتسلط

مصنةغيرمدنفيالموجهمذ.ضعوبوعاضتفلسطينتاريخفيالمظلمطلعصر

والفخار.الاردنشرقوجنوبيوالنقبالاردنوادكطفيوخاصةالتلالبمنطقة

الحاضيةعدافيماالصنعيدو!طكان،الممورية"الموجةيخص!والذيأتاناالذي

.)99(نحاسيةادواتمع

الىبيتهواهلابراميمباسمضمضدخولعنالقديمالحهدفيوفقرأ

معلآخرمكانمنيتنقلبدويأبسيطاو-لانالرافدينبلادمنقادماًفلسطين

مارسقديكونوربماتحركاتهفيالحميرويستخدموالمرعىللكلاط!باًقطحانه

الاعتباربنظراخذواالذين)التقليديونالمؤرخونجكلوقد،زمرتهمعالتجارة

.18 .G Ernest Wright, The Pottery of Palestine from the

,EarliestTimes to the End of the Early Bronze Age
!.78.New Haven,3911)7pp)

.91,.G Ernest Wright, The Archaeology of Palestine

The Bible and the Ancient Near East ed. .G Ernest

601-301..pp691،)ثا,Wrigh،, (New York

14(،:1الاولالاخباروسفر01:16الخليقة)سفرالقديمالعهدويجمل

فلسطينفيعددهمغلبةغىويؤ-لدلكنمانإحالراالابنارلادالحمورين

بانعلما.الكنعانيالحصرفيالحبرىالاحتلالبدمايةعندالاردنوضرق

التيالخرافاتانواعمختلفعنللتحدثمضصةالتلموداجزاءبعض

كتبمنابىبوليينكتابفيونقرأ.العموريينطرقاسمعليهااطلق

والذنببالثصروينعتهمالعمالقةبعدالعموريينمجيءعنالرمزيةالرؤى

منالحبرييقسامواماومدلىبلاثهموحسنضجاعتهمع!تدلربحاالتى

فيه.والبواعةبالسحرتنعتهمكما.لاحتلالهممقاومتهمفيالعذاب

-915-



التيالفترةخلاللدورهوتاديتهتاريخه(الدينيةالكتاباتعكستهاالتيظروفه

يصورولم.العموريةالتحركاتنتبجةأسياغربمنطقةفيالاضطرابعمها

التأثرنتيجةالمتأخرةالعبريةالكتا)،تفيالارسالةوحاءلموحدكشخص
.-.-..-..---------خ!-حح!

التيالصورةلهوبررْتكاليونانيينذلكبعدالعبريونإهااحتكالتيبالامم

----ح!--.-----

باننحرتانولنا.جوزيفوسفلافيوساليهوديالمؤرخكتاباتفيعنهتقرأها

كش!ضىوتصفهاللهبخليلوتنعتهابراهيمتذكروالاسلاميةالحرِبيةالمصادر

ا-تراموجعلَالكعبةقميموأعادمكةَسكنالدينلهمخلصًعبداللهموحد

انحريري-فيهقالكماسننآَعمرهالذيالبيتالىوالحجالضيف

القرىامفيالمحجوجوأسسالقرىسنالذيالثمسيخوحرمةء

المسيحيةالمصادرارجصت-لمابه)ص(محمدالفبينسبربعاتوحتى

له.المسيحنسبقبلمن

البرونزيالعصر.بدايةعندلاحقوقتفيودخات

مستحدثةواسلحةجديدفخارذاتجديدةبثصريةصرجةفلسطينالىالاوسط

وتشيرغنيةلحضارةتملكهمعلىتدلمتقدمةمدنيةوحياةغريبةدفنوطرق

علىزمنياالمتقاربودخولهم.الكنعافيونوممالامتمدنةمنطقةمنقدو!مالى

-للتيهماانحيثالوثيقتينلفتيهماوعلاقةالحمورييندخولمعاحتمالا-لثر

اللضتينبينالمشتركةالضفاتمن-لبيرعددووجودغربيةشماليةجزريةلهجة

يقرنانماكثيراوالكنعانيالحموريالشعهيناجعلتوالكنحانية()العمورية

القبائلمنالحموريينكونعننقرأالقديمالعهدأجزاءبحضففي.سوية

د-ولابانفلسطينسكانكونعننقرأمنهاخرىعبارةوفي.2(المكنعانية)ْ

وانولابدنظرياعموريةاورشليموظلت.العموريون)92(همالعبريينالمحتلين

.1:41الاولالاخبارسفر؟3:8الخروجسفر؟01:16الخليقةسفر0-2

.15:16الخليقةسفر21-
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فيبالحموريةسبتحتىكنحانية-عموريةأكثريةذاتعملياكذلككانت

العموريةاسماطلقالمتأخرحزقيالفسفر.)22(القديمالعهدمنحزقيالسفر

الاصطلاحين!لوناستمرارعلىشكدونيدلامرالكنعانيةبدلاورشليمعلى

متأخرةسنينحتىفلسطينفيواحدرومدلولمحنىذاتي(وال!كنحاني)الحموري

المدينةالحظمىسكانغالبيةانومنهذا.(.مق005)حوانيالكنعانيالحصرمن

تموزالكنعانيالربع!!سكانهابكاءمذاويعلل.النهايةحتىكنعانيةظلت

النساءاشتراكعلىيتألمابئيالسفرنفسفينقرأهالذيالآونةتلكفي

فمه.اليهوديات

الدفاعخطوطوتوضعمرتفحةمناطقفيتبنىالفلسطينيةالمدنوصارت

بناءأومنحدرشكلئحى،رةبالحبمكسوةالسفلىوالاقسامالمنحدرقحةقرب

ونرى.بالطينالمبنيةالصغيرةالحجارةمنعموديبسورويوج.الصخرمن

ثمتدبلفلسطينفيفقطتنحصرلاواسعةبهخطقةمتماثلةضارةالعصرهذافي

فلسطينجنوبالمجولتلحتىالغربيسوريةشمالأقصىفيشمرةرأسمن

!يينانهاويظهر.عالضاريمستولىعلىمدنيةوعي

فيتمثلتللحموري!ناصوتلكالسابقالمتقدالبرونزيالعصرمدينات

Bبببلوص)جبيلمدينةضارة 3 blos))فيتقدمآظهرالتيلبنانفي

الك!أ+!حالنترغْمنخاصةالعموموجهعلىالأثريةوامتشفاتالعمارة

المواقعفيوالاوسطالمتقدمالبرونزيالهصربينالفترةأثارمه!العلاقة

وعلاقاتهمالحضارلىتقدمهممدىتبينالآثارهذهانوالمهم.الاخرىألاثرية

طرز"ْعلىْجبيلفيالاولىالفخاريةالاوعيةوصنحت.شقدمةمدنيةمرا-لزمح

سورية-فيالاوسطالبرونزكلطالعصرفخارلىبقتالتيالمحدنيةالاوعية

.16:3حزقيالسفر22-
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دولابع!مصنوعالحملجيدالحرقحسنالفخارومذا.)23(فلسطين

منالممتدةالمنطقةفيمتحددةوسشقراتكثيرةمدنوظهرت.متقنفظري

-لافتفربما.الانحتىفيهاالاثريةالحفرياتقلةرغمغزةحتىاوغاريت

الفلسطينيةالمواقعفيوقطنتجبيلمنقدمتقد(الكنعانية)الجديدةالموجة

ولابد.القديمةالمدنمواقععلىمتناثرةومستقراتالبدايةفيقليلةبإعداد

الادلةوتتزايد.البدونصفالرعاةمنجماعةظهر)نيبينسكنواقدوا!م

واحد.منظمغزوشكلعلىلاقليلةبجماعات(الكنعانيين)هؤلاءبدخول

ففخار..وغيرماءجيدوموقععندالانواعالمختلفالفخاردليلمنهذاويتاتى

شرةراسمواقعفينلحظهبلجبيلفينجدهلاالملونةبالاحزمةالمنقوشمجيدو

فييشابههامالهاوالكبيرالصضيربنوعيهامجيدورأباريق.بسوريةرقطنه

كمامجيدوفسكان.وجبيلبفلسطينالعينورأيى!ا!جولاوتلضمرهراص

شمالمنفلسطينالىقدمواقدوانهملابدالملونةبالاحزمةالمنقوشفخارهايدل

وأحجامعدةبأشكالالبرونزيةالاسلحةمعهمالكنحانيونجلبوقد.سورية

ففي.وجزرومجيدووأريحةالعجولتلمواقعفيمنهاالكثيرع!!عثرمختلفة

انطبقتانلهاتحودواسعةمدينةالفترةصذهفينمتمرسيمبيتتلموقع

!لاملة.غيرفيهاالتنقيباتانولو+وثمث!ز

البيوتوبنيتأبراجعمأقدامعشرةحواليعرضهكبيربسوراحيطت

تلقيالحصرهذامنواحدةبنايةوجدناوقد.الداخلمنللسورملاصقة

مستويسقفمعكبيرةقاعةمنيتألف،وعمارتهاالبيوتنوعع!الضوء

علىالحصرهذاأثاروتشيرمتجاورةعدةغرفمعالاعمدةمنصفعلىيستند

نيمجعدأبنائهااعيدقدئزللطبقةالداخليةالبناياتلان!ئاملدهار

الجببمالمدينةاسوار!اوقوثت+والطبقة

thleen Kenyon, Palestine in The Middle Bronze!ث!أ.ثح
096(،،0691,mbidge!ص)،،،.Age,CAH, Vol



مسنطيناحفرمنتتإلفيملمسطسيايقبيرجمبنينهريبيماخَطلىاتيييييي!

المقإيرتثيييهولا.-يبيرةصخربقطعوميطإةبايصيخورا-صيبنية

ووضمعتسحئ!ثى.لاحتبماخكل،هذإ-اييصرتعوحمسمالي-.فتيرة،الت!الاجماعمةالمدافن

-بع!يهلإ!تجي!بم--؟باقِيسلاحهييدنجني.ايثييرىنجيمتجيةوييفيبيص!هاينثن!يما

إييجارول!تعح!مصلتيبإلإوائيم؟6وايييور"بليئة(خنجيرِ..؟إيىيييهيممنالمتألف)الر!لى

مِبيهو-فيجرور"مياثيةِووجدت.اليجيرلوتلبيرببيمبيتتلفيتشا

مقابروئمةالتلعلىبسيطةمجيدومدافنو+لثر.المدافنفيغالبيتهاعلعثر

-!-..---حح!-صس---ء-------.---------حى.--------ا-.7

وعثربطيئأالمصرهذافيأريحةتقدموكان.مجددأاستعملتعموديةِايخرىِ

هيكلاسمىعثصراثنى2!والى"منافي،الاولالمديخينوفي..بالر!جارةمبنيمدفنعلى

القبروحوى.الجديدةالجثمثييصيععظا!إ-كب!-ءإلإبييمصصترتيباعيد
-

لمقابرهذفيالفخاروكااليييريعلى-اي!ةفيامنثييي!عرمبيهييىالثاف

.مجيدرفخاركلنويختلفايجييربيةالمواقعبفخارشبييآ

السرمنالاولىالادوارفيالجزثىسكناماالىيشيرأريحةمنوالدليل

معالمبعضعلىسكنواقداليهاالجددالقادمينأنويظهرالاوسطالبرونزى

قبلمننبئسهاخطرليأمنوامنهممقربةعلىقبورهموجحلواالقديمةالمدينة

..)24(الاعلى

الوجهق.م.0016-0018سنةمنالفترةالآثاريينمعظمويجحل

الهكسوسخلالهتسلطالذكطالوجهوعوالاوسطالبرونزيالحصرمنالثاني

لمانهاولوالوجهمذافيالمدنعددزادوقد.سياشبهوتنفذوامصرعل

ومجيهوايكراتسبعالآنأريحةموقعفحساحة.الفسيحةبالواسحةتكن

1وخاصورايكر13 Aدفاعيةأسوارذات-لانتالمدنمذهوجميع.ايكر

عماريأبالرائبةالمدنأبنيةتكنولم.الداخليةجوانبهافيالمدينةمعالمبنيت

017-166..24.Kenyon, Archaeology.- op. cit. pp
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التاصعالقرنحواليفيالافلسطينتشهدهلمالصنحالانيقةالصخورعمللان

الآنالىيحثرولم.(فينيقي)خارجيتأثيرونتيجةالكنعانيالعصرمن..مق

وقتفيبالبناناليهايشارمدنيةأودينيةسواءالحصرهذامنعامةبنايةعل

وأوعيةالخشبيةالصناعاتجانبالىكبيرأتقدمأالفخارصناعةبهتقدمت

لديناالمتوفرةوالادلة.وقبرصمصرمنيستوردبعضهاكانالتيالمرمر)25(

قليلةغيرهاأوتجاريةأكانتصواءالبعيدةأوالمماورةالاقطارمعالعلاقاتعن

سورويرينا.جدأ-لثيرةبأعدادScarabsالجعلأختاموجدتوقد.حقأ

كانتالاوسطالبرونزيالعصرخلالمراتثلاثعمرقدبأنهاريحةمدينة

نقبالتيالمنطقةمنالجنوبالىبوابةالغالبفيهناكوكانت.باللبنجميعها

الملطخالسورأيضمالهيحودوقد.طلحاتتقسمهصرذاتالسورمنفيها

الموقع.منبالقليلليسجزءحوالييدورالآننراهوالذيبال!ىخارجه

72حواليبحضهماعنيبحدانطريقينعلىتستندلخطةأثارأوجدوا-لما

منهاالارضيةالطوابقفيمنتظمةغيرخططذاتبيوتبالطريقينويحيطمترأ

الأعلالطابقفيونجدالبنايةببقيةمرتبطةغيىواحدةغرفةذاتحوانيت

مخازنعلىالبيوتمذهمنالكثيرفيوعثر.العملومحلاتالسكنيةالغرت

الأوسلىالبرونزىالمصرمدينةتخربتوقد.بالحبوبمليئةجراربها

خلالعليهاعثرالتيالقائمةالجدرانفيماثلةأثارهنجدحرقنتيجةلأريحة

خا!تقعهذا!لعصرمنتقريبآاريحةمدافن!جميع.الاخرلىوالبقاياالتنقيب

تاهميواديخنوقدو.قيررهـنحط!ييىا،3؟رو-!وريخبيإيمبا!ب

يم--حما!ئرلىإليمم!:ءهـضحفالجووابإفىد!ال!.هـا-مع!م!-ين

والرما!فئالخبزوربماأو-!-الماعزالجوي!فيقطعمشكل9علىوالطعام

.25,.K" .M Kenyon, Excavations at Jericho,,1 (London
,I Ben.- Dor, Palestine Alabaster!ة.pp691))0.ث!حهـ5وُل

,390Vases.كا ! D P، ،11 491(،)5 pp



دمو؟ملؤوعاربماصغيرةاوعيةمعسلالفيبىضعتوحمى!أ!كل
-*!سمسى--.س--!

و!ل!فض.ودبابيسرأمثسارووأطخشمبيةصناديقجانبالى

حولتلفأوالصدرفيتحلقأناماكانتالتيلا!-خآ-هـالجعلبكا-كل

.بالاثاثالغبورمنالكثروزودت.توضىصبالإصيي!كأيعالر!و

المصرش!مصحم!ىيبرابعاحيبرمىلتصلتلكضيبيهةبحضهاع!محوايييي-سالمدينبيفيي

ضييماإ،صميرعِلىوضبعقبناالميتفنجبوالا.سيرهناك.كانمنها

نح!.

أنذاكأريحةفيالمعروتالآثاثنوععنطيبةفكرةشكدونهذ.وتحطينا

الحالة-لانتواذا.الاجتماعيومركزهالماليةالشضىلحالةبالنسبةواختلافه

تكونوأنبدفلاالشا-للةمذهعلىالفترةبهذهركودماعننعرفالتيأريحةفي

الرخا.من-لبيرجانبعلوغيرماالضويرتلموقععندوتلكمجيدومدن

قيمة.ذااختلافأيظهرالمالأخيرينالموقمينمنالقبورأنولووالرفامية

حتىطقوسيةأدواتعلىحتىأوللأربابتماتيلألىعلىيعنرلمانهوالعجيب

!ألديناوليس.الاخرىالحياةعلالمقابرنلحظهالذيالتأ-ليدرغمالآن

مضبوروتاريخأياعطاهفأنلذاتقويمحتىأولدجممكتابةوجودعلىدليل

تواريخهانعرتوالتيلمصرالتيتلكمعمقارنتهامنيتأتىالأدوارلهذ.

)السامية(الجزريةاللغةفيالبردلىأوراقعلى-لتاباتهناككانتواذا.بالضبط

الجزريةاللغاتكلمنهتفرعتكأصلاللضويونالباحثونيفترضهاالتىالأم

ء.التلفأصابهاوربمااليناتصللمفانهاالآنالمعروفة)السامية(

الذلىالطريقمنهايمرالذىالكرملسلسلةمدخلعندفتقعمجيدوأما

وصلثناالتيالادلةولكن.وسوريةفالأردنعامربنيمرجبسهلمصريربط

عليهاعثرالتىفالقبور.حذربكلتدرسأنيجبالموقعهذاتنقيباتمن

تسحةتمييزيمكنناالمدافنلات-درسناواذا.!ت

الاولبوجهيهالاوسطالبرونزيالصرقفطصالمختلفةمحتوياتهافيأوجه

--



فيمكنالمدافنفيالمكتشفالفخارت!بملسلفيتوقفأكطنجدلمولما.والثاص

لامه!ص-،حصحع!حمى-سىء-.--ص

مجيدومنفالدليل.إلمبيبهنيةالشا!بإت!كزمقرلةبنيتقدبأنهاالاستنتاج

الذىالوقتوفي.الحصرمذاخلالكثيفةبصورةسكنتقدالمدينةبأنيدلنا

شكدونيعزىوالذيالعصرهذانهايةفيأريحةبموقعشاملاخراذاقيهنرى

وتحقيبهممصرمنالهكسوصطردأعقبتالتيالمصريةالحربيةالحركاتالى

طيلةتخريبأوتوقفدونمسكونأمجيدوموقعاستمرفلسطينداخل

مجمصميىدعفي!يبلمبييه--!*-المدافنوهنالرو.المتأخر)26(البرونزيالحصر

المصيبوغهالقطعهفيالفخارفقدلااختفي.لانتقاِبيةالمز4بحضفيهانل!

الاباريقنلحظالبدايةففي.الفِخارصتغرته-7--ييض-أشيهالي-بىاليبإحض

صغيرةوليستمدببةوبقاعدةضخامةأقلغدتقدالمغارفذاتالصغيرة

مذ.واستمرت.الخ...القائمةالرقبةذاتالكبيرةالطاسةوشاعتحسطحة

المدورةالصحونوظهرتالقواعدذاتالمزهرياتاليهاواضيفتاللاحقةالفترةفب

الاسطوانيةالصغيرةالأباريقالتاليالدورفيوظهرت.الفخاريةْوالمصابيح

وفي.لااماياحزمةذاتسواءبالاستعمالالقاعدةذاتالمزهريةداسترت

الطاسةاختفتالدورهذاضمنالفخاربأشكالالاختلا!منالرابحةالمرحلة

الاباريقوظلتالطويلةالرقبةذاتالطاسةمعالحجمالصغيرةالشكلالكروقي

والزمزمياتالقنانيجانبهاالىوظهر،الحدد-لثيرةالاسطوانيالثسكلذات

ومذا.الكرويةنصفالطاسةشاعتالخامسةالمرحلةوفي.الخزفية

والآثأرللطبقاتضب!أكئرتواريخاعطائهممنالباحثينهكنالفخارفيالاختلاف

.عليها)27(يعثرالتي

وعلالعولةسهلعلىتشرفالتيالمهمةالكنحانيةالمدينةخاصورأما

خلالبكافةسكنتفف-مصرمن313Via،ولالقديمالتبإرىالطريق

23-15..26.Kenyon,2 Palestine... op. cit. pp

173-017..127.Kenyon, Archaeology... op. cit. pp
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توسععنونعرف.الموقعمنمحدودةمنطقةرالأوصطالبرونزيالصر

علبنيتضخمةبوابةاكتشفتوقدالاوسطالبرونزيالحصرخلالالمنطقة

الطرازوهوثلاثبطلحاتمحاولالثانيةالمرحلةفياليهاالمدخل-لانمرحلتين

ربماضخ!ةوبنايةومزاراتمعابدالآنوبنيت.أنذاكفلسطينفيالمعروف

منالآثاروأتت.أيضً)28(رسميةتكونقدأهميةذاتواخرىقصرأكانت

الدالالرمادمنسميكةبطبقةمغطاةالاوسطالبرونزيالعصرنهايةبنايات

نهايةحواليالىيعودالحرقهذاانجدالفخارْمقارنةومن.الحرقعلى

يوازيماخاصورموقعفيهناكفليس.أريحةصتالاوسطالبرونزيالعصر

السادسالقرنمنالئانيالنصفالىتعودوالتيمجيدومنالتاسحةالطبقة

ناأوالزمنمنلمدةخاصورموقعهجرالىيشيرربماوالذي.م.قعئصر

المدينةهجرفانيكنوصما.قصيرةمحدودةمنطقةعلىاقتصرقدفيهاالسكنى

المدينةمنالشماليةالنهايةفيبهاالمعبدبناءاعيدماسعانلانهاطويلايكنلم

وسلىالضويرتل)لاخيشوكا؟ت.)92(بالمدينةالهضبةضرقوالبوابة

الأوسطالبرونزيالعصرفيواسعةمدينة(وغزةالقدصبينالمسافة

عامةبأدلةأمدتناالتيالمد)فنوبعضالفترةهذهمنتصميناتهاعلىعثرحيث

مواقععندلتلكش!ابهأرضيباستحكاممحاطةاثدينة-لانتفقد.المدينةعن

الاوسط.البرونزيالحصرمنالثانيائوجهكايةفي.الخ0،0وخاصورأريحة

مقابرثلاثاكتشةتمعد.المدافنمنالمذينةتاريخعنالحاليالدليلويأتي

فياكتشفبماوبمقارنت!ها.المحيطةالمناطقفياخرىعث!روسبحةالتلعلى

الصرمنالثانيأوالاولبالوجهمسكونةتاكنلملاخيشبأننستتتجأريحة

الاوسط.لبرونزى2

.op.cit.24ير.5 cit. pp..(!ح.Palesti8.إ Kenyonلا
.92,.I Ben Dor, A Middle Bronze Age Temple at Nahariya

.,rterlyDepartment, of Antiquity!بلم)Q!ح،QD
.Palestine), Vol. 141 591(،)0 pp. 1 f
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الاوسط.البرونزىالعصرنهايةالىتمودالعجولتلفيمدينةوأقدم

البرونزيالحصرينبينالانتقاليةالفترةفيانالعجولتلمنقريبةمقابرتظهر

وقد.شيئاًعنهاالآننعرفلاالمنطقةفيجماعةعاشتوالأوسطالمتقدم

الىالعجولتلعند،القصرالآثاريونعليهااطلقالتيالبنايةارجعت

الفلسطينيةالمواقعمنلتلكمشابهةواستحكاماتهاالاوسطالبرونزلىالصر

المصر.نفسمنالاخرى

الجنوبيالفرعةتلموقعفيالسكِنىبدايةعنالحاليةالقرائنتدلكما

اليهتحودوالذيالاوسلىالبرونزيالعصرنهايةفي(غزةواديم!عندالواقع)

أما.قدم08عرضهبخندقصشتوقد.عليهاعثرالتيالمدافنمنالكثير

سكنتهئمالمتقدمالبرونزيالمصرنهايةفيسكنفقدمرسيمبيتتلموقع

الوجهوالى.والاوسطالمتقدمالبرونزيالعصربينالانتقاليةالفترةفيجماعة

3ر25بسمكالضخمالصخركطالمدينةسوريعودالاوسطالبرونزيللمصرالثاني

صضيرة.بصخورئميدمتر0offارتفاعالىالمواضعبعضفيمنهتبقىوالذيمتر

الطبقةصمنالفخاروان.المدينةمنك!زالطبقةالىالسوريحودوربما

القرننهايةالىيعودالذ!)أريحةموقعمنالثالثالوجهفخاريِوازيت!

أريحة.فخارمن4-5الوجهفتوازي!دالطبقةأما..!.مقعثصرالثامن

تمقيبمنأتتالتيالحربيةالحركاتنتيجة-الأغلصعلىَالموقعخربوقد

.للهكسوسالمصرييق

!القدسمنالغربالىالساحليالسهلحافةعلى)جزرسكنتوربما

قرب)الئسماليالفرعةتلأما.الثانبمالاوسطالبرونزيالعصربدايةفي

الهضبةالىالاردنوادىمنالفرعةواديعبربالطريقيتحكموالذينابلس

المملكةعاصمةTirzahتيرز.مدينةموقعيمثلربماوالذيالمركزية

اتخاذممقبلبفلسطينالكنعانيالصرخلالانممميركيالاحتلالزمنالشمالية

سورويعود.والثانيالاولالاوسطالبرونزيالصرفيسكنفقد(للسامرة
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البوابةداالبرجوفيهالأوسطالبرونزيالعصرمنالثانيالوجهالىالمدينة

غربجنوبالىعثروقد.خندقفهناكالسورخارجأما.غرفتينمنالمتألف

العصرهذاوالى.الداخلمنالسورخلفبنيتالغرفمنسلسلةعلىالمدينة

علفيهعثروالذيمزارأالغالبفيتمثلالتيالمستطيلةالبنايةتحودأيضأ

البرونزيالعصرمنالثانيالوجهفيالموقعسكانوكثر.للاضاحيمصطبة

الأوسط.

فرغمزارعلىعثرفقد(عكاشمالأميالخسىبعدعلى)نهاريةفياما

الىللعبادةمرتفعمحلمعمربعصغيركمحبدالأولمراحلبثلاثمنهالبناه

تركقوقتفيالشمالالىمستطيلمحبدالثانيةمرحلتهفيوبني.جنوبه

مقدارهبقطردائريةحلقةهكوناًالاَنوسعالذيالمرتفعالمحلحولالاصليالمحبد

itالجدرانصارتالثالثةالمرحلةوفي.قمةالىيؤديعتبتينذوبسلممتر

كونهالىتشيرعدةدلائلوهناك.المحبدالىالغرفبحضواضيفتسم!كثر

أتتربمادمنيةبمادةش!بعةوجدتفيهالمرتفعالمحلفصخور.لطقسمر-لز

محرقاتوبقاياوالمصابيحوا!وابالكؤوصمنالكثيرمعالسائلةالاضاحيمن

قدصاوفضيةوبرونزيةطينيةتماثيلمعالشكلالاسطوانيةالبخور

والمتأخر.الأوسطالبرونزيالعصرطيلةالمزارهذاواستمر.المتعبدون

الأوسط.البرونزيالعصرفيقيمةذاتمدينة(بلاطةقرب)شخموأصبحت

.3(المعابد)ْمنبسلسةمتصلةكانتفيهاعليهاعثرالتيالبناياتأقدموان

الثافيال!وجهيوازيطفلقبرعلىعِثرالمعابدهذهطبقاتمنالثالثةالطبقةوفي

قدالمتتابعةالخمسالطبقاتوان.أريحةمنالاوسطالبرونزيال!رمن

سورمنمرحلةاولوتعود.المدينةتحصيناتفيالاولىالمرصلةالغالبفيشبقت

G..03.,587.كا .E Wright, Shechem (New York,,)6591 ch
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ثلائيةخطةذاتبوابةالسورمنوتظهر..مقعثصرالثامنالقرنالىالمدينة

.)93(الطلعات

ومن.بعدهاومجرتالاوسطالبرونزلىالحصرنهايةفيشخمخربتوقد

شماشيبيت!لانتاياوسطالبرونزلىالعصرفيس!تالتيالاخرىالمدن

من-لبيرسورمع.م.ق0017سنةحواليالىفيهامدينةأولأرختالتي

الوجهالىمقاربعصرفيأولاسكنتقدبأنهاالقبورقرائنوتدل.الصخر

عثرحيثاخزيبموقعثم.فيريحة)32(الأوسطالبرونزيالصرمنالثاني

عل)مورتلثم.الثانيالأوسطالبرونزيالعصرالىيعودسوربقاياعلى

فرممل)الفالقتلوكذلك.مزاربقاياعلىعثرحيث(اشدودقربالمساحل

البروفزيالصرالىتمودم!شةبنايةوجدتحيثناثانياقرب(الفالق

الجنوبيةالنهايةفيالكركخربةوموقع.الطابوقمنصورمعالثانيالأوسط

الأوسط.البرونزكطللحصريعودسورعلىعثرحيثالجليلبحرمئ

,Haverford)،كهـ،n She!31.ف,.E Grant and .G .E Wright
9291(.,Pennsylvania-

38-26..32.Kenyon, Palestine... op. cit. pp
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الغامسالفصلى

!لسطينفيالكنعانيالعصر.ب

ق.م.0001-0559والمقاومةالسياسىا!ضطرابفترة

ق.م.0591-0155:الأولالوجه-1

فيِيتمثلوالذيتقريباَالمتأخرالبرونزيالمصرفترةالحصرمذاويطابتي

بجيوشهم.لهمالمصريينالفراعنةوتعقبالهكسوصهمحح!ودخولهمص

الدلتاعلىوبميطبروابمشرا-رإليةالسلالةأوايخرتمصِيرقد+بيخل!ا-بأنهمونحرف

وسلحية.تدريجيةبصورةيتغلغلونبدأواحيث..مق0175سنةحوالي

و-لادْالوسطىالمملكةنهايةفيسياسيأمصرضحفتحينلهمالفرصةحانتوقد

أطلقوقد.السلطةأخذواانهمووحدتهمالبلادفيوتزايدهمعددهملكثرة

سيتيت-منتيو،لهي،ء،!اسيتيتو،عامواسمالهكسوسعلىالمصريون

yu- Setetخاسويتهيكو،؟ولءولHigau Khasuet(أراضحكام

الئسرقيةالصحراءشيوخالمصريونبهميقصدالتيالرعاةملوكأو(أجنبية

وصلتناالتيالقليلةصورهمنرىوعندما.الغربيةالجنوبيةأسياوقبائل

علىيحملناسببأيهناكوليسالساميةالقبائلمنأنهمندركوأسماءهم

ويصعب.واحدشعبأوواحدةقبيلةأوواحدجنسالىينتمون!لتئهم

بالحضارةتأثرواقدملوكهمبأنونعرف.خاصةمت!يزةضارةلهمبأنالحكم

مصرارتبارووزادالمصرييقحياةفيأثرتأدخلوهاالتيالامورانكماالمصرية

1675-1725)عثصرةالخامسةوسلالاتهم.فلسطينمعحكمهمفترةخلال

حكمهمفترةعلىواطلق(..مق1567-1675)عثصرةوالسادسة(..مق

ألواحذاتبتوابيتموتاممودفنوا.لاالِثانبمالانتقاليالمصراسمأيفآَبمصر

رؤوساتجاهوكانسكناهممواطنداخلأوالقريبةالصحرا!فيسواءرقيقة

بعلالربمطابقتهمعننعرفكما.الجنوبأوالشرقفحوالدفنعندموتامم



IsisايزيسمععشتارتهوطابقواSet"سيثالمصريالالهمع

Khyanخيانالملكبأننحرفاْنولنا.أناثالالهةلمصرأدخلوا-لما

نأونلاحط.فلسطين-سوريةمعمصروحدةفيالوقتلبعضولونجحقد

وجدحيثامبراطوريتهحدودخارجواسصةمنطقةفيوجدتمتناثرةعادياتمناك

عليهالمرمرمنغطاهكريتجزيرةفيِووجداسمهيحملأسدبابليلادفي

شجرةمعزوجهاورشفالأماممنممثلةقدشالربةصورنرىوصرنا.اسط

الذيالبدينالقصيروالصانالعربةمصرالىأدخلواكما.المقدسةالحياة

واستحملواول!3"!+تايرانباسمالمحروتالآسيويةالبراريلنوعيحود

الحيوانلهذاسيسويةJابالكلمةعلاقةلهاوالتيللحصانسوسوميتالكلمة

فيها.حكمهمفترةنهايةفيلمصرأدخلوهوقد.كذلكوبالسنسكريتية

والخنجرالمعدنيةالقطعذاالجسمأعلىيقيالذيالدرع-لذلكلمصروأدخلوا

القيثارمعوالصغيرةالكبيرةالاوزانمنجديدةوأنواعاًالفأسورأسالطويل

منجديدةوأثواعأمميزةخاصةبحلامةالماشيةقطعانوسموعادةوالشادوف

فيالهكسوصمواقعومن.الأزراروأختامالسهاممنمستحدثاًونوعأالفخار

حسنمستطيلمكسرسيصنعلىعثرحيثالقاهرةقرباليهوديةتلمصر

.الدفاعووسائلالتصمين

عربئَالقدماءبعضيعتبرهمحيثخلافموضعالهكسوصأصليزالولا

الخزربحرمنطقةالاصليموطنهمانأخرونويقولعبرييقجوزيفوصوجعلهم

كماأوفلسطين-سوريةسكنةمن-لنمانيونيكونواوربما!ك!أسياوأواسط

الموجةفيالبضوميز.الاوربية-الهنديةالشحوبمنعدةعلماهجحلهم

موجةهمافلسطينفيمتعاقبتينبشريتيئ.-ييللازمتينحركتيقالهكسوسية

الهكسوصتر-ليزمنمدةقبعد.(الحوريين)للخوريينوتلكالاوائلالهكسوس

خاصةالفخاريةالادلةعليهاتدلناجديدةبشريةحركةوصلتفلسطينفيأنفسهم

الخوريةالموجةميالنصوصأووالنباتيةالحيوانيةوالصوراللونينذوالفخار



الضارةاستمرارأساسعلىالهكسوسمنالرأىهذاحسباعتبرتالتى

خوريةعناصروجود)الفرضيةمذهولكن.)9(الاوائلالهكسوصبهااتىالتي

بمصراليهوديةتلفخاروان.اللغوكط)2(الدليلبمضينقصها(الهكسوسفي

فلسطين-سوريةفيقطوربمراحلمرقدالهكسوسيللفخاركنموذجيزخذوالذى

البحضواقتنع.الفخارصناعاتتقاليدفيفجافيآتغيرأيشكللمظهورهوان

منذلكملاحظةويمكنمصرالىطريقهمفيالجنوبنحوالهكسوسبتحرك

لهاتقملمالتييراحبيتمثلبهامرواالتيالمدنفيأحدثوهاالتيالتخريبات

أسوارمعمنهامقربةعلى(ياردة004*0001)الجديدةالمدينةوبنيتقائمة

.الطبيغية)3(المنحدراتتحمهالمالتيالمواضعفيوخنادقالصخرمنبنيت

خلإلفلسطين-سوريةوشهدت.مصرالىيراحبيتمنالطريقفيعسقلانثم

الاسوارذاتالمدنمنالكثيربنيحيثوانتحاشتعاظمعصرالهكسوسفترة

وشخمشماشوبيتوجزرويافاوغزةلاخيشالآنمنهانعرفعدةمواقعفي

بعدالسابقةقيمتهاسفركيرياتمدينةفاسترجحت.الخ...وتاناخومجيدو

-للفيضخمتينبوابتينمعصخريسورالآنلهاوبنيالحرقمنقاستأن

بيتالبلدةلحاكموصار.والغربالثصرقفيمنهابكلجانبية/غرفغرفةمنها

واقخذت.مركزيةبساحةتحيطومخازنثانطابقفيغرفمعالحمارةحسن

فيالافحىللربةمرمرينصبعلىمنها5َواحدفيعثرحيثمزارأالعلياالغرف

.ساقيها)4(حولملتفةحيةمعالقدميقحافيةقدميهاالىيصلطويلثوب

,R.Engberg, The Hyksos Reconsidered,( Chicago

(.939،
.P .C Labaib, Die Herschaft der Hyksos in Agypten

6(،،0903913,Struz, (Gluckstadt, Hamburg4!لهاولط
121..Olmstead,History... op. cit. p

erican Excavation at Beit!ك.W .F Albright, The

-Mirsim,Zeitschrift die Alttestamentlische Wissensc

.Vol. 2 7، 291( 9)1 pp. 5f(,ل!كأول)haft
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وربماالصخريهْقاعدتهمنقدءاعشرونارتفاء،يبلغعظيمسورلمزباوصار

قدمين-قدمبحواليتتقدمقدمأالاربحيئيقاربماالىالاربحةأبراجهارتفاعوصل

فيقدم92والقاعدةعندقدم35حواليالسورسمكوكان.نفسهالسورعن

مخازنحرافهعندمرصوفصرمناكالداخليالسورمنمقربةوعلى.القمة

الىيؤدىتحليةمعممروهناك.السلموقتحولهايتجممونالتجاركانربما

أسوارالقدسَلمدينةوكان.>>cالشرقيةالجنوبيةالجهةعندالتلفيماءنبع

بعرض)المدينةمدخلالىيؤديقدماًعثصراثناعرضهطريقكانحيثأيضاً

حيثأريحةمدينةمساحةوزادت.ضخمةأبراجحمته(أيضآقدمأعتصرائنى

المدينةعيقماءدخلتكحاقريبةاخرىأكأاضمنهاالمسيبةالمنطقةضمندخلت

هذهفيفلسطينثراءعلىاخرىادلةكوهناكالسوريحميهاالتيالمناطقضمن

بالفخارعروفالمالمزخرفالاسودالفخارالادلةمنهذهالاسوارنبضخامةالىجاالفترة

المستقيمالحاليوالكتفالبيضويةالقاعدةمعالملونالاصفروالغخارالهكسوسي

علالحزوزذاتالسوداءالأوعيةثم.الكتفحتىهةالفومنتملامدورةويد

ئم.والقاعدةالكتفبموازاةتسيربسيطةمتوازيةخطوع!أواشاراتشكل

الواسحةأوالصغيرةالمستقيمةوالقاعدةالمدورةالايادلىذاتالسوداءالاباريق

وكات.الحجومبئشىالممتلئةالبطونذاتالسوداءالاباريقومناك.والحزوز

وأفواعالشكلالكمثريةالاباريقثمالبيضاءبالمادةتملأالاوعيةعلىالنتوئات

رسمتالمنكسرةوالخطوورالهندصميةالثصرائطالاوعيةعلىونلحط.الطاسات

وأالاصمرباللونرستونباتاتحيواناترسوممعالبنيأوالاحمرأوبالاسود

متقنة.متقدمةصناعةعنتنمانهاالاباليدسولةغالبيتهاانولو.الاسود

أختامواستوردت.البزيرةمبمعلاقةعنتنمةبرصيةعيةأونلحطبرناْكلما

المواقع.منالكثيرفيالهكسوسيةوالازرارالاختامو-لثرتالمصريةالازرار

,W..F Bade, Excavations at Tell- en- Nasbeh,( London

.125-1242891.(; Olmstead, History... op. cit. pp
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Manumمانومالبابليللساحراسطوانيختمع!!شانبيتفيوعثر

عثرايكا.(البابليالسحرربأياأو)أنكيالاا،بخادمنفسهنعضالذي

يْالمتحثلةدبيرلمدينةالاسبقألاسمالناسخمدينة)سفركيرياثعندالقصر

منالفربيالجنوبالىميلاعشرأحدبحدعلىالواقحةمرسيمبيتتلموقع

منلهاالمكتشمفةالقطعتتألفلحبةعف(الهامةالكنحانيةالمدنمنوكانتالخليل

وطاولةالخزتمنصغيرةمخاريطوخمسزواياتلاثذاتمرميةقطعخمس

لفتاةضمانبيتعندتجنر!بهليوجمثير.الجوانبمربععرمشكلعلىالعاجمن

صمفيرةجرارمعرقبتهاحولالكوارتزحجرمنقلادةمعجانبعلىمنثنيةدفنت

بابإلىيبزديرأسيآَصرأنجدعينهاالفترةمنمجيدوعندقبروفي.وكبيرة

يهثرةايىحرإلمةييةجا(ثلاثة-ثنينا)فجواتبعمدورةنجرفةفجمليصمغيرة

معبطةشكلعلىزينةؤصندوقلابيضالايمورميقطهأوبالاحرملونة
حمى-صس!صصصسى.+7ء.-َ.-س.لا،3-،--ا.--3-----3ءسَ----------

حقآ)6(ثراءعلىتدلهِكسوبييةأزرا:وإيختام-،-ليببى،شيبرر*-ك!و!-ييما

فيمواطنهاالمموريةالجموعمنالكثيرهبرمصرمنانهكسوسوبتقدم

كاباشانسلكةمكونيئوفلسطينالاردنضرقنحومتقدمةشوريةأواسط

وشخمالاردرْغربفيالتلالمنطقةمثلفلسطينمنواسحةمناطقسكف:ا

متربةعلىويتعEmmausعمواسقربYaloيالوربما)وعجلون

للتعبدعالمحلثمأولاالاولىءج!:نقلعةموقعانهيحتقدالذيالقوقعتلىمنها

وصميتعموريةمدينةبالأصلوهي)Shalbimوشعالييم(ذلمكببد

الحالي(الجبموقعGibeon)وجيبيوناسية(الحايصلمبوتبمارثصاليمأثضآ

شمالأميالثمانيةبعدعىاواقعةايرموكخربة)ويارموثولاخيثروالقدص

الغربيالشاطيءوعند(الحاليةجبرينبيتوميبوليسئيروايليوشرقئوضمال

.الاعتباربنظرمناالقديمالمهدأخذنامااذااكغبوحتىتالمبالبحرمن

n Rowe, Topography and History of Beth Shanحاول

127-125..NewYork,,)0391 .p;03 Olmstead, ibid,pp)



بدويلاتاقتصادياًوتقدمآتوسصاًنلحقبفلسطيقالهكسوس!رففي

حيثبرفاميةالناسوتمتعالتجارةوازدمرتالمحصنةالمدننمتحيث(أقطاعية

امتئسفاتوتدل.وأفريقيةأسياقارتيبينالمارةللقوافلعامأطريقآالبلادكانت

عالية.ماديةضارةع!الحصرهذامنبفلسطينفيهنقبموقعكلفيالأثرية

-لونمع،صرفآكنحانيآظلالبلدولكنأيضاًخوريةهجراتهناكاقولو

الحاكمة.الارستقراطيةالطبقةيمثلونالعصرهذافيالهكسوص

وأاستحكاممنالهكسوسالىارجعوالذيالمدينةعنالدفاعويتألف

وكثيرأللمدينةالداخليةالجهةمنينحدرالمدينةسورفوقيهابنيترابيةتعلية

والصخروالرملالطينبنائهموادفيودخلت.خندقاليهيضافكانما

طبيحةفيهاتحكتقدفلسطينفيالهكسوسمدنخططانويظهر.والطابوق

الصنحوىحيثالضويرتلعندالمدينةاستحكاماتومن.)7(الأرض

شهيدةبواجهةالسابقةالمدينةبناياتمنعليهاصلواموادعلىالدفاعي

موقعفيالتصميناتنفسونرى.المدكنةبهذهفحالايكنلموالذلىالانحدار

Petrieبيترىاعتقدوالتي)الجنوبيالفرعةوتلالعجولوتلجريسةتل

1!2سنةنقبهاالذي AييلتبيثموقعانهاBeth Peletالواقعة

شاروحيق(مدينةموقعتكونوقدغزة)8(جنوبميلاعثصرثمانيةبحدعلى

علط.مرسيمبيتتلعند+صوالطبقةالعاضرةالطبقةومجيدووخاصور

بلفلسطيقعلىمقتصرةتكنلمالهكسوسيةالتحصيناتمنالنوعهذابأن

عثرحيثفلسطين-بسوريةالهكسوسفيهاانتثصرالتيالمناطق-لافةفيوجدت

سورية.شمالفيو-لركميشححصشرقوقطنهبممواليهوديةتلفيعليها

est Historicalظrلي،.W .F Albright, Palestine in the

,(periods,Journal of Palestine Oriental Society, (JPOS
.Vol.1،5391(،)5 pp. 223 if

6103!،0591,MendersPetrie, Beth Pele", (London
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الخيولعددفيالحظمىالزيادةهيفلسطينفيالعصرهذامزاياوأهمكم

علمأ.(كاباتومالنار)الحجلتينذاتالحربيةالعربةاستخداموبدءلمستعملة

ذ-لرماوردفقدسابقةعصورمنذالادنىالثصرقفيمحروفةكانتالخيولبأن

سياصيأسوريةضمنوحالتالقديمالعراقفيالحريرىتل)مارينصوصفي

-لانتعجلاتالأربعذاتالعربةانكماالقديمالبابليالعهدمن(الزورديرقرب

علىالعجولتلفيوعثر.القدمفيسحيقةعصورمنذالرافدينبلادفيمعروفة

هذاالبثصرفيالجيرتيا-يىإيجيببرإ+.م!-!فف!-!بهِإؤ(إلخييرثريةمقا

حكامانقوةأ!حيمثالفترةهذهفيالاقطاعيالنظامالىأضات(والمربآتالخيول)

الاقطاعيين.الحكاممنطبقةشكلواالفترةهذهفيفلسطين-سورية

-Ah)أحموسةحكمزمنوفي Moseاموسيسأو(Amosis)

عاصمتهموسقورومصرعنالهكسوساخراجتم(..مق0157-1546

-Hatافاريس)ماتواريت Waret- Avaris)قولحدع!الحقوالذى

جموعبخروجالقديممصرتاريخعن-لتاْبهمنوصلنامافيمانيثوا!ريالكاهن

عنباخراجهماموسيسيكتفولم.الكنانةأرضعنالهكسوس-الآسيويين

شاروحيقمدينةعلىمستوليأكنعانأرضجنوبوالىفلسطينالىلحقهمبلممر

بمدعلىالجنوبيالفرعةتلتكونقدوالتىالمصريةالنصوصفيضارحونا)

الىميلاعثصرسبعةمسافةعلىالواقعةالثصريعةتلأوغزةجنوبميلاعثمرثحانية

علىفيهاعثروقد.سنواتثلاثدامصاربحد(غزةمنالشرقيالجنوب

منالكثيرمعالمدينةداخلفحووتنحدروخندقترابيةتصميناتتحميهاقلعة

اسبمتحكلواحدةمنهاالازرارأختاممن114منهاالتيالهكسوسيةالآثار

شمالباتجاهيتقدملمأموسيسأنويظهر.الهكسوسيط!أه!8خيانالملك

+لملهالذىالمصريالتقدمأموسيسوفاةتوقفولم.حكطنهايةفيالافلسطقِ

,Petrie.3.كا Ancient Gaza, 1, (London, 391 ،)1 pp
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الذى(.ق.م1525-1545الأولا!-يذهـخحورطِبأمينوفيسخليفته

الحكموثبتفلسطين-سوريةفيمصرعليهاسيطركأالتيالرقعةزمنهتوسعت

الآثاريةالأدلةمعالاحداثربطويكمحبلقليلحالثالدليلأنولوفيهاالمصري

علىسيطرتهمتر-ليزمنتحكنواالفراعنةانونعرف.الحاضربالوقتالمتوفرة

الملكهذاحكمبعدومن.مدنهامنالكثير:اودخلهدمواالغابوفيفلسطين

الىطريقهفيفلسطينفي(ق.م.8015-1525)الاولطحوطمسمرفقد

حاملا(..مق0914-8015)الثانيطحوطسىالملكوتقدم.سوريةشمال

زوجتهأخبرتناكما.\()ْالغازيةالجماعاتعلىاطبتكنعانياسموهوشاسوعل

الثصرعي(الملكهوالثالثطحوطيسابنهكانولو)بحدهحكهتالتيحشبسوت

منتباتووصولمصرالىأسىالريتنورؤساءأولادمنالكنيرجلبتقد)،نها

.91()يةآسيو

لعسقلأناثطنيرعميسغزوتصورممريمعبدفىهثعوتة3-*

51.11,.01..J .H Breasted, Records of Ancient Egypt, Vol
.11.Ibid,,11.6719 if

Tةأ-81-



طحوطميسبحركاتعلاقةذاتبفلسطينتتعلقالتيالأحداثأممولكن

المعةعمتهحكمالفترةمذهضمنويدخل..مق1436-.!14)الثالث

منذحكمهبدايةيسجلأخذلأنهسنةعشرثمانيةحواليالبالغة1حشبسوت

أجلومن.(شرعيةغيربذلكتوليتهافترةمعتبرأموصعودهمنذ!عرضتوليها

جنوبطريقوسلامةأمنوضمانتهيئةعلىأولاعملفقدفلسطيقالى--أن

لأميرثوتيخداععنونقرأ.3Thutiثوتيتائدهلذلكمرسلابلادلمدعن

وخلال.وأواهالفلسطينيالأميرفصدقهفرعونمنهربهعنأخبرهحيثيافا

الاميرضربثيتيولكنالفرعونعصامنهطلبثملايافاأميروكانلهماجلسة

مصركطجند!طخمسمائةبعدهاثيتىووضع.قتيلاوأرداهصدغهعلىبالعصا

بأنيافاملكةوأخبرواأخرمصريجنديمنهاسلةكلوحملسلالداخل

/،!-*

ممَم!!بء!ممرلر)

!رير/*في

/\طلَر61َ

جمَهحما

!!

.،

ير!ى!رقَيِ

ص-.-!صمى

74"ت.ع!..كمدءتَرصصكأ

-912-
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ففتحتجنودهمنخمسمائةيحملهاوصلتقدالممريالقائدجلبهاالتيالغنائم

حملتهمالتيبالسلالالمختبئينالجنودلدخولهم/فانطلقالمدينةأبوابالمملكة

وطلبالخدعةبنجاحسيده7مخبرثوتيوكتب.السكانوأسالمدينةلاحتلال

محبد(تعبيرهحدعلى)سيملأونالذينالكثيرينالأسرىيقودمنارسالمنه

الحسكريللحلفودحرهمجيدوعلىهجومهعننرف-لما.4)2؟(طيبفيأمون

ناالمصرلىالملكهذانصوصمنويظهر.قادشأميرقولهحدعلىتزعمهالذكط

أميرلملاقاةخروجهالىحولياتهوتشيرعليهالطاعةعصاتشقالموشاروحيقغزة

جيلجبل)ثارومنوخرجحكمهمنالاولىالسنةربيعفيوحملتهقادش

Tjelقطعأيامتسعةبعدغزةووصل(بمصرالحاليةالقنطرةموقعقرب

لتحركبالنسبةحقاًمذهلةسرعةوهيميلاوستينمائةمنتقربمسافةخلالها

حيثذلكبعديظهرماحمسبجنودهعلىالتعببدأولكن.أنذاكالجيوش

بعدوعلالعساويرتلقرب)يحمالىغزةمنالمسافةقطعقدبأنهأخبرنا

عننعرفحيثالكرملجبلواصلاأيامعثمرةفي(غزةعنميلاتسعيق

الىتوصلهأنيمكنالتيالسبلأئجععنالعسكريلمجلسهفيهااستشارته

الحلفجيوشبدخولمجلسهأخبرفقد.بالارواحممكنةخسائروبأقلمجيدو

نيخطتهعنايضاًالفرعونوأخبرهممجيدوالىقادشحاكمقادهالذي

8،؟ءلى!جفتيأوZeftiزفتيعبرالغربىالشمالنحوالتقدم

تاناخبأتجاهالثصرقنحوجنوبأيتجهأنأومجيدوشمالالىبهسيؤديالذي

باتباععليهالحربيالمجل!سأمئماروقد.الغربيالثمحمالنحوثم(تاعاناخ)

اتبعه(اذا)يعرضهوقدطويلزفتيعبرالطريق-لونلهوبينواتاناخطريق

اتبعواقدوحلفاؤهقادشأميروكانبهالسيركلأصرطحوطمسولكنلأخطار

يسلكسوفالمصريالجيشانمعتقدينمجيدوعندوتحصنواتاناخطريق

تقدمتتاناخنحوقادشأميربقيادةقتقدمالجيوشكانتوبينما.الدربهذا

132-131..12.Olmstead, History... op. cit. pp
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فوقالايمنوجناحهمجيدوحوليرابطكانالذيعدوهامباغتةالمصريةالجيوش

النصرتمومكذا.الغربيشمالهاحولالايسروجناحهالغربيجنوبهاعندتل

الجيوشانسحبتغنائمهمحصرفيالمصريونانهمكوبينما.المصر!طللفرعون

لاموقد.لحصارهاالفرعونتقدمالتيمجيدوفيوتحصنتودخلتالحليفة

فرصةأعطوهالذيعدهممتابعةعنبالغنائمانشغالهمعلىجنودهالفرعون

علىواستوليتمالهجومتابعتملواقولهحدوعلىبهاوالتحصنالمدينةدخول

عنالخارجةالاراضيفرؤساء...عظيطقرباظَرعللالهلقدمتمالمدينةهذه

ألفاحتلاليعادلالمدينةعلىالاستيلاءوان(الآن)المدينةداخلكلهمالطاعة

.(بلدة

مدخلعندالمصريونوعسكر.مجيدوالمصريةالجيوضحاصرتوهكذا

بجذبهمرجالهميساعدونوأخذوامدينتهمأبوابمجيدوأهلوأغلققيناوادي

بالاقترابالمدينةسكانمنلأيالفرعونيسمحولم.بملابسهمالاسوارأعلىالى

سبعةبعداستسلىتينة2المدولكق.حرب-لأسيربهاتياذاالاالمصريينمن

فيالفرعونهذاأوردهاالتيالقائمةانهلنحرفولا.مؤونتهالنفاذشهور

قدمبأنهأخبرناحيثفيهامبالغالكرنكلمعبدقد!االتيالغنائمعنكتاباته

صر1!2وفرس0002وحصانf\02ومركبةMSSوحربيةعربة249

مع.الخ...الماشيةمنرأس0502و.بقرةو!291عجل002و.درع02و.

فعاليةعدمعنالمعر-لةنتائجوكشفت.)39(الفاخرةالقطععداأسير3025

خلالجيوشهمقادواالامراءبأنالافتراضويمكنناقادشتزعمتهالذلىالحلف

قادضأميروفر.موحد)14(جيشلهمي!ونأندونمستقلةبصورةالحرب

الجزء،القديمالادنىوالثصرقمصر،ابراهيمميخائيلنجيبدكتور13-

.11-2060ص6691()القاهرةمصر،نيالثا

,Chicago)"14.ا John .A Wilson, The Burden of Egyp

0177-.6(،591
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ثلاثأسماءلناذاكرأبسهولةالبلادعلىواستولىشمالاالمصريالفرءونوتقدم

بعدعلىتقعالتيYenoamينحممدينةوهيبالقوةأخذهاالتيمنمدن

HernkernوحرنكرنNugesونجاساطبريةمنكيلومتراتتسع

الحربيةالحرباتذكرحيثفلسطينثراءمجيدوفيالمصريينغنائموتبين

سبعةالمصريالملكذكركما.الذهبيةوالاوانيوالفضةبالذهبالمصفحة

بصْىخياملتحملبالفضةمصفحةكانتمرواسمهثمينخشبمنقضبان

حملةعثصرةستمنالاولىمجيدوعلىالثالثطحوطمسحملةوكائت.الحكام

طحوطمسعكلوقد.الشتاءبدايةفيلمصرويعودالصيفبدءعندبهايقومكان

بلقاوموهالذينالامراءمنينتقملمفأنهلذاتعاطفيأساسعلىحكمهارساءعلى

كيمامصرالىأولادممباخذمكتفيآاليهالطاعةقدمواأنبعدمناصبهمفيأبقاهم

نأرجالهالىأوامرهأصدركما.عندهكرهاثنويكونواويتدربوافيهايتعلموا

منالكثيرصورونرىوأشجارحيواناتمنموافقاًيجدونهمالمصريجلبوا

معبدقاعاتاحدىعلىمصورةجلبوهاالتيوالاشجاروالحيواناتالطيور

.)15(والرمانالدجاجضمنهامنكانبناهاالتيالكرنك

الدولفيالملوكلدلىلماالمماثلبلاطهمالفلسطينينللحكامكانانهويبدو

وأالحا-لمذلكابنالمصرىالفرعونيرسلالمحليالأميروفاةوعند.المجاورة

هناكالحاكمجانبوالى.الحكمفيمحلهليحلعندهالذيأخاهأوأخيهابن

شكدونعليهمايثصرفشيوخهومجلسالمحليالحاكمسلطةوان.الشيوخ

فرضهاالتيالجزيةويستلميعينكانوالذيالفرعونيمثلالذلىالمصريالمقيم

المقيميقكلويرجع.عندهدعاواهمالناسويستأنفالحاكمعلىالمصسيالملك

الشماليةالاقطارحاكملقبالفترةهذهفيعليهاطلقمصريموظفالىالمصريى

يافا.غزومنعرفناهالذيثوتيبرeولهlكان

اندفعت..مق(\\\t-1436)الثانيامنحوطب!دءإلفرعونوفي

Na-06!\()القاهرة،الفرعونيةمصر،فخريأحمدالدكتورTAT- k*VT a.
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يىبهاسمعثورةلاخمادفلسطين-سوريةنحوقيادتهتحتالمصريةالجيوش

قسميتهايمكنبحملةق.م.1427سنةفيأيضآَذهبولكنهسوريةشمال

محليةصحْيرةحركةالابالواقعتكنلمفلسطينفيقاصتالتيالنورةلأنتفتيضية

الىأخبرنا-لمااتجهفقد.منفسفي41!1سنةعليهاعثرلوحةفيعنهاكتب

بعيدأيكنولمالكثيرالشيءمنهموغنموأولادهمامرائهاوأسرخربهاالتييحم

بالاندفاعوأخبرهالحلمفيليلاأتاهقدأمونالرببأنوأخبرنا.الجليلبحرمن

بخنادقليلامعسكرهحاروWولومجدليونأتورينالىوالتوجهالنصرلتحقيق

منعثصرسبعةوأسعليهاواستولىاتواخرثالىبجيوشهواتجهبالنارملأها

ونصبأميرهاوخلعهوعكتيالىاتجهثم.عدةوغنائمأبنائهامنوستةامرائها

منهمأسيويأسيرألفتسعون)والبدوالامراءمنالكثيروأسأخرمكانه

وخيولثمينةعرباتمنالمتنوعةوالغنائمريتنووأمل(الخاييرومن0036

وصيةحاملاالميتانيينملكمنرسولعلىقبضبأنهأعلمناكما.)16(وحلي

بأعدائهاصطدمالثانيةحملتهوفي.بفلسطينساروناسهلفي(شفويةربما)

خربةتكونربماالوسطىالهضبةجنوبفيمدينة)بفلسطينسوكوقرب

-عَالخليلمدينةجنوبأميالعثسرةمسافةئحىشويكة

713-1411)الرابعطحوطسىورألى otجزراحتلالضرورة(..مق.

Artatanaارتاتاناالميتانيالملكابنةمنالفرعونهذاتزوجوقد

التقاربالىالزواجهذاأدىوقدSaushshattarسوششتارخليفةالاول

واستمر.وقوتهمالحيثيينتعاظملمواجهةالقوتينتماسكوالىالميتاني-المصري

منتزوجالذكط(..مق0136-7!13)الثالثامنحوطبزمنالتحالفهذا

شوتارنا.الميتانيالملكابنة..مق0913سنةGilukhi،"كيلوخييا

خضموجدحيثالثالثطحوطمسزمنمنذجزثيآشانبيتمدينةتصيراعيدوقد

المعبدمذبحعتباتتحتالمصريالملكاسميحملانوتميمةالأزرارأختاممن

.135صاعلاهالمذكور،ابراهيمميخائيلنجيبدكتور16-



0137-)اخناتونزمنبنيتالتيالمصريةالمزاراتخطتهفييماثلالذيالجديد

صغيرةوسطىغرفةالىتؤديالغربعندبابفيهانشاهدحيث(..مق1353

مستطيل.ومذبحْالثلاثالجهاتعلىمصاطبمعساحةالىالضمالمنتفتح

.ضيق)79(مزارالىتؤديعتباتالمذبحخلفونشاهد

والخاييرو.وفلسطينسوريةفيالخابيرولَاتحرعننقرأالو"تهذاوفي

iruكاز-سا!،!طكلSA - GAZ)تحديدحولالعلماءيختلفوالتي

الذيالاصطلاحهذاضمندخلتالتيوالجماعاتبالضبطتسميتهممحنى

وأ)الرافدينبلادفيالجديدالسومريالعصسمنالنصوصفينلحظهصرنا

طرحهاالتيالآراهوكثرة(..مق0502حواليالثالتةاوربسلالةيسمىما

المستثصرقيىْمؤتمرفيالقيتالتيالبحوثمنملاحظتهايمكنتفسيرهفيالباحثون

بدوهوالاصطلاحلهذاوالمعاني.شمكلتهم)89(لمعالجةخص!!الذيالرابع

الساكنينأوأجانبحتىأومرتزقةأو(الحميرسواق)المكاريين،الصحراء

نصومىوحددتالدولةوقوانينالمدنأعرافيتبعونلاوالذينالمدنخارج

مذاع!دمنالحمارنةرسائلوفي.(لهمأوىلاالذيالغريب)بالمعنىنوزي

الآراميين.أحياناَبهمقصدقدباْنهنرىاخناتونوخليفنهالفرعون

امنحوطبالمصريالفرعونبينتبودلترسائلعنعبارةثالعمارنة

وحكاصميينوأشور،نيينميتا،كاشيين)آسياغربوملوكأخناتونوولدهالثالث

المخاطبةلغةكانتالتيا!ديةباللغةجميعهاكتبت(فلسطين-سوريةفي

وسحيت.(الخوريةباللغةمدونةوصلتثلاثةعدا)الفترةهذهفيالدبلوماسية

عاصمةأتونتخت)العمارنةتلموقعفيلاكتشافهانظرأالعمارنةبرساثل

فيالحامةالأحوالعلىأضواءحةأالرسائلهذهوتلقي.(بمصراخناتون

156-155..17.Olmstead, History... op. cit. pp
ru a la 04 Recontre18.ز .J Botte3 .o Le Palestine de hab

assyriologique Internationale, Cahiers de la societe

!".5491(,Paris),أasiatique, Vol. XI
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بثورثهاخناتونالمصركطالفرعودْفيهانشغلالذيالوقتهذافيفلسطين

بورياشبورناالكاشيالملكمنرسالةففي.بمصرالأتونيةوبدعتهالدينية

فلسطين-،سورتفيعراقيينتجاروقتلسرقةعنفيهايخبرهاخناتونالىالتانى

منكانجماعةيدعلىكنحانببلادKhinnatuniخينناتونيمدينةعند

شاراتومابنShutatnaشوتاتنااسمهشضىالىتعودعصابةضمنهم

Sharatumمنlotبهمالعقوبةانزالالكاشيالملكمنهويطلبعكالي

خدمكوملوكهاللكنابعةالرسالةْقولحدعلىكنعانأرضوانخاصة

عاديلريبرسالةوفي.أردانيكا)91(شارانيشاأووماتكاكيناخخي)

يخبرهالمصريالملكسيدهالى(بيبلوس)جبيلوحاكمالمصريللتاجالمخلص

اهتمامأأكثرعكاملكرسولانكيفويذكروحركاتهأشيرتاعبديعنفيها

وثنمكسورالأسفمعالرقيمولكن.2(حصازآ)ْسلمهقد(ملكه)لأن

منرساثلوهناكM)الفينيقيالحاكميثمرحهاالتيالأحداثمعرفةالصعب

المصريللملكتعظيمهمدىعنفيهانقرأالمصرلىالملكالىعكاعاهلزوراتاالملك

ويقصد)السماءشمس...الملكخادم،عكاسيد)واحدةفييقولحيث

البطنعلى...للملكأركعأنامراتوسبعمراتسبع(المصريالفرعون

حسبالمصريالملكقصدهالذيالرجلعنالرسالةفيمنهويستفسر.(والظهر

نا)لهويقولالطاعةبعدمنعتهوالذيعكالملكأرسلهارسالةفييظهرما

.)22(المطاعالقانودْهو(المصريالفرعونأي)السماءشمسفممنيخرجما

هووالذيZatantaزاتانتاهولعكاآخرملكمناخرىرسالةوهناك

.91,Samuel.A.B Mercer, The Tell El- Amarna Tablets

26.21-91,Vol10, (Toronto, 391،)9 No0 ,8 .P,26linesأ

48-46..02 Ibid, No. ,28 Vol. ,1 .p ,312 lines

23-21..21 Ibid, No. ,111 Vol. ,1 .p ,332 lines

626-624..22.Ibid, Vol.,2 No.,232 pp
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زيرداميأشدااسمهشضىحروجعنالفرعونفيهايخبرزوراتاخليفةالغالبفي

ZirdamiashdaنامياوازامدينةمنNamiawazaاسمهشضىبرفقة

مجيدوفيالآنهعهشخصاانومن.المصريالملكخروجعنيخبرهثم.شوتا

.ضده)23(هؤلاءتحركاتمنقلقالملكهذاانويظهر.بنفسهزوارتاالىأتى

فيهايخبرهShuwardataشووارداتامنالمصريللملكاخرىرسالةوفي

اللملكالعاثدةللبلادوضربهمبأسلحتهمضده)الخاييرو(الخابيروتحركاتعن

خيبابأنعبدويخبرهثم.لادارتهاالفرعونعينهالتيالرسالةفي(حسبقولهالمصري

l.-واينداروتاعكاحاكموزوراتاالقدسحاكم Endarutaقدأخشافكم

للاوضاعحدأيضعبأنالملكيرجوثم.حربيةمركبةخمسينبارسالساعده

مدينةحاكمالىالمصركلطالفرعونمنرسالةوهناك.فلسطيق)24(فيالمضطربة

والممثلةالمسماريةالنصوصفيAksha!"ألشايا)الفلسطينيةأخشات

عكا(منالشرقيالجنوبالىأميالستةحواليعلىالواقعكيسانبتلالغالبفي

للفرعونعائدأصنأيحرسبأنفيهايخبرهIntaraudaاينتاروداواسمه

نأوعليهKhanniهانيمندوبهاليهارسلقدانهومنمنطقتهفيالمصركط

سهملرماةيهييءوأن!ملايكونلاوانيأمرهبماويعملجيدأاليهيستمع

يؤ!لدثم.أعدائهرؤوسيقطعسوفرسولهانومنوخمرأكثيرأطعامأالملك

وبحالة-لثيرةوعرباتهقواتهوانالسماءشسىمثكقويبأنهالرسالةآخرفيله

.)25(جيدة

المصريالملكالىWidiaويدياواسمهعسقلانحا-لممنرسالةوهناك

كا(-سيسيشاقارتابي)الفرعونلحصانسائساَنفسهبهاينعتوالذي

امتمامبكللديهالمصرىالسلطانحصنوحراستهللاوامربأمتثالهفيهاويخبره

628.،.4،23.23.Ibid, Vol.,2 No
724-722..24.Ibid, Vol.,2 No.,092 pp

614..25.Ibid, Vol.,2 No.,222 p

-136-



يخبحراخرىوبرسالة.26()بهيأمرهمالتطبيقمستعدالدوامعلىانهومن

.سيطبقها)27(التيلاوامرهواصغائهاليهمندوبهبوصولالمصريالملكسيده

كريمةتكونوانلابدالتيالأ--،رمنثلاثببئبأرسالهالملكيشعراخرىوفي

يصارحاخرىوبرسالة.منه)28(طلبهاقدالمصريالفرعونكانقيمةوذات

أراضيحمايةعلىالقدرةلهتكنلمالسابقالخاصمندوبهبأنالفرعولْىسيده

.حمايتها)92(علىقادرأرابياناالجديدمندوبهيكونأنويتمنىالسلطان

LS.,.ايابنيلووينعت Iabniluالممريالملكخيلبسائسنفسهلاخيش

ْ)3مايارسولهعليهأملاهلماسماعهلسيدهويذكر Maia).رسالةوفي

لأوامراطاعتهفيهايؤكدZimirdiرْميردياسمهللاخيشأخرحاكممن

يؤكدللاخيشأخرحاكمآَيكونربماالذيباعلوشيبيتيمنواخرىملكه

عنالفرعونأددوداتيوأخبر.أ-جار)93(منطلبهماللفرعونارسالهفيها

ولاكنبحمايتهالمصريالملكأمرالذيالبيتلحمايةيافاالىجنود!ارساله

البيتفيإحناْخذقدGulatiجولاتيابنBiiaبيياباسمشضظَ

منجنودهسحبفيالملكأوامرينتظريزاللاأددوداتيانويظهر.بغتة

السابقةبخدماتهفيهارهيذكالفرعونالىختيريأيامبنوبرسالة.يافا)32(

كلفقدانهويظهر!صغيرأيزاللابعدوهولمصسأخذقدانهوكيفاليه

يافا)،،(.منمقربةعلىتكونأنلا.دالتيأززاتيبأسماخرىومدينةيافابحماية

Iines،21,9-16.كل676

768..lines,23-15 p

077..lines,16-13 p

13.lines

778-776..lines,24-17 pp

،331.!كل.078-778

732-073...lines,33-91 pp

734..lines,35-25 p
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الفرعودْ.الىالقدصحاكمخيباعبدكطرسائلمنجملةوصلتناكحا

سيدهيحْبرل!nkhanuاينخانواسمهشضىحركاتعنواحدةفينقرأ

فيالملكوضعهاحاميةعلىاستولىقدالثائرهذاانوكيفعنها،صريالملك

قدايليميلكوانومن.،(tيظهر)ماحسبخيياعبديالىبهاعهدالتيالمنطقة

منويطلبجانبكلمنبهأحدذتقدالأخطارومنالملكأراضيجميعخرب

عنهأعرضواقدفلسطينفيحكامهجميعبأنويعلمهقوةارسالالفرعونسيده

الفرعونأراضيجميعنهبواقدفالخابيرو.كلهافلسطينفيشيءلهيبقولم

صابيالسهمرماة)الملكجنوددامفما)بالقولالرسالةويختم.ومقاطعاته

هذا.)35(للملكخاضحةهادئةستكونفالبلادبفلسطيقسيبقون(بيداتي

الجنوبيالتلفيالتجصيناتوقوةبرالجبالحاجزخلفالنسبيالقدصبعدوان

Gihonجيحونمنبعفوقللتلالثصرقيالمنحدرتدتسورهاخلفالئمرقي

رسالةفيونقرأ.الانتقاممنخودص*ونجيرانهضربعلىخيباعبديشجع

.)36(المصريالجيشالىهديةقدمهربماالبحرفيقارباًخيياعبديانزالعن

ضدهكلمتهموحدواالذينأعدائهبكرةالفرعونسيدهيخبراخرلىوبرسالة

ويقدمونأعداءهيساعدونأخذواقدولاخيشوعسقلانجزرمدنانو-ليف

عسكريةومساعدةضدهمقوةارسالعلىالملكويحثوالسلاحالمؤونةلهم

.()7،(للفرعونتلك)قوافلهيقودونورجالسجناءبارسالهويعلمهاليه

مدينةحاميةفيالمدنبعضأهاليخدمةعناخرىرسالةفيالفرعونويخبر

الخطروعنالخابيروالىاخرلىاْراضاستسلاموعن(بيسان)شانببت

28-26..34 Ibid, Vol. ,2 No. ,286 lines

807-607..35.Ibid, Vol.,2 No.,286 pp
9(،691,NewYork)36.،ول John Gray, A History of Jerusale

!.71-03

716-714..37.Mercer, op. cit. Vol.,2 No.,288 pp
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يلومأنالملكمنيطلبوالذياليهخازاتيوتركالقدسكددالذكطالداهم

الفرعونأراضيجميعأنالواحدبالحرفالملكويخبرتصرفهع!!هذاخازاتي

أخذواقدالخايرِوانكيفرسالةفيويوضح.)38(سلطتهمنفلتتت

وشوارداتوMilkiluميلكيلوانومنفلسطينفيالملكمناطقجميع

Shwardatuمنوصودوجمتيجزرمناطقمنمرتزقةعلىحصلاقد

القدسمنطقةالىتابعةمدينةانومنروبوتمدينةأراضيبهاغزواكيلتي

ضرورةسيدهعلىويؤكدكيلتيأهاليبأيديسقطتقدنينررتابيتاسمها

حركاتولوقفالخابيروالىكلهاالبلادتذهبأنقبلاليهجنودارسال

حركاتخطورةالفرعونعلىخيياعبدييؤكداخرىرسالةوفي.ميلكيلو)93(

فيالآنوهوهجروهقداخوانهبأنلهويؤكدالبلادعلىالمسلحينالخاييرو

بأرسالساعداهقدوأخشافعكامدنحكامانومنالخابيرومعمفتوحةحرب

خاصورحاكمتركعنالفرعونسيدهملكيعبديويخبر.4()ْعربةخمسين

عنللفرعوقAibabأيبابويذكر.الخابببرو)94(صفوفالىوهربهمدينته

رسالةوفي.منه)42(مدنلثلاث(تيرشيعبديالغالبفي)خاصورملكاحتلال

وكافةلخاصوربحمايتهيعلمهالفرعونالىخاصورحاكمتيرشيعبدكطمن

حركاتنتيجةكانتربطمصائبمنمدينتهعلىجرىبماالملكويذكرمدنها

حر-لاتعننقرأالمصريللملكزوخرومنبالغالبرسالةوفي.الخاييرو)43(

الملكالىعكاحاكملزاتائتارسالةوفي.t(t)خاشتيلموروغزوهالاخيش

072-718..38.Ibid, Vol.,2 No.،928 pp
727-072..93.Ibid, Vol.,2 No.,092 pp
724-722..04.Ibid, Vol.,2 No.092 ,a pp

486..41.Ibid, Vol.,2 No.,148 lines,43-41 p
666..42.Ibid, Vol.,2 No.,256 ,a lines,02-18 p

622-062..43.Ibid, Vol.,2 No.,228 lines,23-14 pp
784.!.5،33.44.Ibid, Vol.,2 No
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قيزيردامياشداكونوعنالملكجيشوخروجزيردامياشداعننقرأالمصري

الىمجيدوحاكمBiridiaبيرديامنرسائلوهناك.مجيدو)دث(مدينة

عنوباخرلىالبقرمنرأصثلائينالملكسيدهاعطاءعنبواحدةنقرأالفرعون

.)46(الملكأراضيضدوحر-لاتهمالخابيروقوةوعنماكيدالمدينةحراسته

جنودهالمصريالملكسحبأنمنذضدهلابايااسمهشضحركاتعنوبثالثة

منصارالذيالحدالىجداَحرجاَبلدتهفيالوضعوصارمدينتهمنسيببْىالمص

محصولهموقطعالمدينةأبوابمنالخروجالمدينةفيالناصعلىفيهالصعب

هذا)47(ْلاباياحركاتلوقفجنديمائةبارسالمجيدوانقاذويناشدهوحصاده

.t(هذا)8لابايامقتلتفاصيلعنالفرعونيربراخرىرسالةفيولكنه

وهوأرتامانياواسمه(باشان)باشانيزيريمنطقةحاكممنرسالةووصلتنا

شرقشمالحتىفلسطينفيالعناصرهذهتغلغليظهراوروبي-هندياسم

.)94(خدمتهفيجيوشهبتهيؤالملكفيهايزبرالاردن

حر-لاتعنالغالبفيالناتجالبلاداضطرابتوضحالعمارنةفرسائل!

وألقانونيمتثلونولالسلطانيضصعونلاالذينالصحراءبدومنالخاييرو

الحكاموخوفالناسبينالرعبونشرهمالاراضيواحتلالهمالمدنوغزوهمنظام

تفحصناواذا.خطرهمتعاظممدلىعنالسالفةالرسائلمنوعرفنا.منهم

نقرأفانناحكاماًوجدهوأبوههوكانالذيلابايامثلاومنهمالحكاءأسماء

عائلتهتكونقدوالذيالصغرىآسياشرقجنوبفيأرزاوامنرسالةفياسمه

احتلالكانتاليهوجهتالتيالتهموأول.هناكمننزحتقدبالأصل

02-11.nes45.,628فا.Ibid, No. ,234 p

638..46.Ibid, Vol.,2 No.,242 lines,11 .p;636 No.,243 p

064..47.Ibid, Vol,,2 No.,244 p

.425(!.24.48.Ibid, Vol.,2 No
588..94.Ibid, Vol.,2 No.,102 p



itaكيتاياداللا " adallaوضونيماكShnuemبراكوبنهBene Barak

GathريمونوجاثArrabaوأرابا Rimmonمساعدتهثم

ثريحيثيشضشخمفيوعاش.ه(شخم)ْعلىسيطرتهمأحكامفيالخاييرو

طررْعليهاكبيرةجرارفيزيتهوحفظبيتهالخابروأحرقبيراشناشيلاسمه

ومغارْلأوزانلهوكانتمرمريآابريقآعشرأربعةفيوخمرهالنخيلسعف

معالتجارةممارستهعلىتدلكلهاخزفيوتمئالاالأزرارمنختممعصخرية

يكنلمبأنهالرسالةوتظهر.أعمالهعنبا!ديةرقيمووصلنا.الخارج

سنواتثلاثولمدة)اليهمرسلةرسالةفيوردحيثالتزاماتهتنفيذعلىحريصاً

وعثر.(ارسالهعليكالواجبوالزيتالحبوبمنشيئآلمدينتيترسللم

انهلابدالجانبعلىثقوبأربعمعالحظاممنمصنوعنردعلىأدواتهمعأيضاً

عنبهاليدافعبرونزيبرأصرمحمعفراغهوقتنفسهبهيسليكان

.N(5)نفسه

أرسلذلككلونتيجة.عجلونحاكمملكيلوكانلاباياأنصارومن

الأقطارحاكمبوظيفة)هانيراسغىعثسالحاديةسننهفيقوةاخناتون

ملوكوأخبر.(كنعانأرضفيالملكابنوظيفةأيفهآَسميتكماأوالشمالية

وصولهبقرب(اوربي-هندكطاسموهو)Intarutaواينتاروتاأخشاف

أخر(اوربيهندياسموهو)شوبانداوأعطىلاستقبالهخاصورملكوتهيأ

سْكلاهانيتحركأجبروقد.بنتا)52(وعثمرينالبقرمنراسمائةهاني

أخناتورْمنوالسلامالعفوطلبعلىنفسهوملكيلو(ملكيلووالدزوجة)تاجي

لاباياوأسع.)53(اليهفيهايتوسلالفرعونالىمؤلمةرسالةتاجيوأرسل

928,025,.05.Ibid, Vol.,1 No.;32 Vol.,2 Nos
186-185..51.Olmstead, History... op. cit. pp
103.227,.52.Mercer, op. cit., Vol.,2 Nos

692.292,.53.Ibid, Vol.,2 Nos



ومنوجدهوالدهمثلاليهاخلاصهأخبارلسيدهمفصلاالغرعرنودلخطب

.جزر)54(مدينةدخولهسوىضدهمحاديةحركةأواساهةأييرتكبلمانه

مصرالىوارسالهلاباياعلىضبانفواخوتهPirdiaبرديااخناتونوأمر

حاكمزوراتاوأخذجيدوالىوأخذوهلاباياعلىال!ضفيهوْلاءنجحوفعلا

فديةمقابلأطلقهماسعانولكنهلمصرارسالهضمانعاتقهعلى(يردياأخ)عكا

فحل-لماHanathonهاناثوندارفيالزمنمنفترةاحتبزهأنبعف

وكانت.ىبرديا)55(قتلماسرعانولكن.تاناخحاكمميخير-بعلمعسابقاً

أخناتورْلانتصارمؤشراتلاباياوموتوملكيلوتاجيواستسلامهانيحملة

ولديولكن.عشرالتانيةحكمهسنةفيالآسيويينخضوعآثارهفيصورالذي

ناحيةمنالرعبونشرممرمعاداةفيوالدهمسياسةاتباعفياستمرالابايا

رسالةالفرعونأرسلفعندما.اخرىناحيةمنالمصريللملكاطاعتهم!وادعاء

بأئه(لاباياأبناءأحد)بعلموتأعلنخانيكاجماتالىالذا!بةالقوافلحول

.()56بابلبلادحتى(لهاحارسآ)القافلةمعويسيروالدهطريقةيتبعسوف

ولia"أياببأرْفيهاي!برهخاموايانالىرسالةبعلموتوأرسل

وثار.الملكممثلالمصريالمقيمأماممنهربقد-Pellaييلاملك

mot-اياخىألىع ) Iapakhi.الاصغرأخيهجزرحاكم(ملكيلوأولاد

عبديمععلاقتهشوارداتاوقطع.بالخاييروللالتحاقماكازالىهربالذي

بيدهأخيرأسقطتالتيKeilahكيلايهاجمصارالذيالقدصحاكمخييا

ئانية.أخذمامنتمكنوفعلااسترجاعهاعلىشو،رداتايحثالمصريالملكوأخذ

ولْط.شوارداتااليهوجههاالتيالاتهاماتأمامنفسهعنخيياعبدوودافع

منالمدينةأهاليمنئرلىشضىالىمرسلةلاخيشفيعليهاعثررسالة

253-.54.Ibid, Vol.,2 Nos
257.245,.55.Ibid, Vol.,2 Nos

255..56.Ibid, Vol.,2 No
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Shiptiبعلشييتيبأنفيهايق!ولPabuيابواسمهرجل Baal

34،،لْم!تؤاياراميمدينةحاكمان)لهوكتبلاخيثىفيزميردامعاتحدقد

الملكبلادضدخرجتاذا.سيوفوثلاثةأقواصخمسةاعطني-لتبقد

مثليجعلالذكطالشضىوان.للطاعةأعيدهاسو!فأنيمعيأنتواتفقت

المعلوماتيابويرسلالسببولهذا.(ليفأرسلهبابوهوصحبآالأمرهذا

اتهاماتورغم.)57(عملهيجبمابخصوصالأوامرليعفيسيالمصالمقيمءِالى

أرادواالذينخدمهالأخيروقتلءخلصاْل!8!34)ولزميردابقيفقد!اَبإبو

Turpazuتوربازومنكلقتلوقد.(العصاة)بالخاييرولملالتحاق

9أددا.لتيخٍوأيا tihadda!مدينةمدخلعندالمصريللتاجالمخلصينأ

لهم.المصرىينتقمو)مSillu(الفلسطينية-المصريةالحدودعلى)سيللو

جئودأررسللماذاالواحدبالحر!الملكيخبرخيياعبديجعا!هذاكل

بضرةيموتواحتىمصرالىواخوتهيأخذهمندودآفليرسللمساعدتهم

الشديد.وغضبهصبرهنفاذعلىتدلرسالة.فيها)58(الفرعون

و-لودْفلسطينفيادارتهاوانهيارمصرضمفتضنحالعمارنةفرسائل

طلبوانقليلةوكانتكنعانباْرضالحيويةالمواقعفيمركزةالمصريةإلحاميات

عشرين،،عشرةالتحزيزاتمنقليللعدددوماَ-لانالفلسطينيةالمدنحكام

العمارنةرسائلذكرتكماد(جندياَ)9خمسيقالىالطلبكانفقطومرةثلاثين

YashdataوياشداتاShwardataشوارداتامثلأوروبية-هنديةأسماء

الصرفةالحموريةالكثيرةالحوريةالأسماءالىاضافة3Rucmanوروكمانيا

-لثرةعلىواضحاًدليلاتعطينامما.الخ...عدداشوممو،باعلوموتأمثال

.آنذاكالبلادفيالهوياتواختا،فالأجناس

57.،.،.كل.291 Olmtead, History... op. ci

288..58.Mercer, op. cit. Vol.,2 No

John,691.95.-،)ثا45. Gary, The Canaanite5, (New York
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الأثريةالطبقاتتواريخلمعرفةالفخارعلىالاعتمادبأننذكرأنونود

الاولالوجهويتميز.الأختاملأزرارتلكمنضبطَأكثرالفلسطينيةبالمواقع

الجميلةوالنماذجاللونينذاتالأوعيةإظهورالمتأخرالبرونزيالعصسمن

ثمالفخاريبالدولابالمصنوعةاللماعةالسوداءالقبرصيةوالأوعيةالكثيرة

بأننفترضأنويمكننا.6()ْالمشذبةوالمغارفالواحداللرنذاتالأوعية

فلسطيقفيالمصريةبالحركاتمرتبطوشخممرسيمبيتوتلأريحةتخريب

منطقةالىاضافةالعا!ثرةمجيدوطبقةفخطة.عثمرةالثامنةالسلالةأيام

السلالةعهدبدايةفيهدمتالتيالمدينةالىتحودربماالمخربةالوسطفيالطقس

بالمدينةالسكنىواسترتحاداًالتخريبيكنولم.سيةالمصعشرةالثامنة

قدالمدينةفيمناطقوهناك.طفيفةتعديلاتمعالمخربةالبناياتبناءواعيد

بعدعاممائةمن!ثرسمكونةغيروبقيتالثالثطحوطميسبحركاتخربت

تقمولموقاسيآشاملاكانللمدينةالفرعونهذاتخريبأنعلىيدلمماذلك

رسائلفيكثيرأعنهاكبَحيث..مقعئصرالرابعالقرنفيالاقائمةللمدينة

ئهايةفينمتالتيالبلدةتمتلمناطقعلىالمدينةفيالمنقبونعنروقد.الحمارنة

بنيمرجلسهلالجنوبيةالحافةعندتاناخمدينةثم)61(عشرةالئامنةالسلالة

بنيالذيسورماخربوقدلمجيدوذاكالوقتهذافيتاريخهايماثلالذيعامر

وبقيتمجيدوسورفيهخربالذيالوةتبنفسالأوسطالبرونزيالعصسفي

القررْأواحْرحتىالسكنىاسنمراريةفيفراغفترةهناكانولومسكونةالمدينة

اطولمدةاستمرسكناهاوعدمتاناختركانعلىتدلوالتي..مقعثصرالرابع

السكن!بأنخاصورموقعفيالتنقيباتوبينت.لمجيدو)62(بالزمناستمرمما

.06 Kathleen .M Kenyon, Palestine in the Time ofthe

,EighteenthDynasty, CAH, Vol.,2 ch.,11 (Cambridge
.7191(

08-7..61 Ibid, pp

11..62.Ibid, p
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العصرنهايةحتىالسفلىالمدينةجميعفيبلالتلعلىفقطليساسترالمدينة

السيطرةعهدبدءفيالمدينةسكانعددفيطرأقدانضافًولكنالمتأخرالبرونزي

المدينة.فيالسفليالموقعمنالتلبمنطقةالسكنانحصاربسببواضحأا!رية

ويحودالمدينةسكانعددزاد(..مق0145حواليحتى)التاليالصرفيولمكن

كثرتحيثتاليةقريبةفنرةالىمنهاالسفلىالمنطقةفيالرئيسيالمدينةمزار

بكلمخربةبالاولىالطبقةبناياتمكانكلفينرىوصرنا.بالمدينةالتعيمات

..مق0013سنةحواليالاولسيتيالفرعونحركاتنتيجةالفالبفيعنف

الىوالضخامةبالجودةتصللمالتيتلكأالاولىالطبقةبناياتتبحتهاوالتي

حتى)شانبيتفيالتاسعةالطبقةوان.)63(السابقبالحصسعليهكازتما

وفجد.لفلسطينالثالثطحوطميسغزوزمنالىترجع(..مق0135حوإلى

ساحاتمنمؤلفة!بناياتوالطرزالصنعالمايسنيةالثسظايامنالكثيرفيها

الاَثاريوناعتبروقد.الطقوسيةالاهميةذاتالاشكالمنالكثيرمعوغرفمتعددة

وجدكما.قرينتهالىوثان،ميكالالالهالىمكرسأمحبدأبذاتهاالبناياتمذه

دائريوموقدالأضاحيدملتصريفقناةمعللأضاحيومذجمحعتباتذومذبح

.والصخورالعصيمثلالطقوسيةالأدواتمنالكثيرمحالشكلى

هذافيفلسطينحضارةفيالمختلفةالتأثيراتشانبيتمكتشفاتوتوضح

بأنلناتوضحشخموفي.الضوص)64(وجهعلىبالدينمناموضحةالزمن

وفوقالأوسطالبروتزيالحصرخلالمرتينعمرقدالكبيرالمحبد

القرنالىيرجعالأولبينما.م.قطعثصرالثالثالقرنمننيالئاالىالنصفالمعبدمذا

..63..Y Yadin,Hazor 11، ( Jeruslem5919 )، pp. 1105 ff

9,.Y.Yadin, Excavations. at Hazor,,5891 IEJ, Vol

86!..5919(،pp)

.64 .G .M Fitzgerald, The Four Cananite temples of Beth

.(0391,Shan,part,11 the Pottery, ( Philadelphia

.A.Row, The Topography... op. cit



التحصميناتمننوعيننجدالغربيالشماليالقسموفي..مقعث-الخامس

ويحتوي.(أرضيتحصينمعسور)أقدامستةمنهاقطعةكلطولبصخور

رو.البلادفيأخرموقعأيفينشاهدهالمظاهرةوهيأخراستحكامآالتحصين

علبنيتبوابةمعسورأآخردفاعينظامهناكوجدالثصرقيةالبوابةتنقيبات

سنةحواليفيهتحميراتمع..قم1625سنةحواليالىيعود(سور

هذهفيومكانةقيمةذاتمدينةكونهاعلىيدلهذاكل..مق1575

هذهخلالطويلةلمدةيسكنلمالشماليالفرعةتلموقعوان.)65(الفترة

هيالمتأخرالبرونزيالعصرالىتعودالموقعمذافيعليهاعثربنايةوأهم.الفف-ة

ثلاثةالىمنقسمةالرئيسةالغرفةعنسنتيمترأسبعينتفعشغرفةمنيتألفمعبد

خطتهوتشابهالزوايااحدىفيرواقمناليهايدخلالأعمدةمنبصفينأقسام

قبعةتشابهبقبحةالبرونزمنصغيرأتمثالاالبنايةفيووجد.شانبيثمنتلك

يتية.بهربطرزوعاءعلىقبرفيوعتر.لصنعاسورييكونبماوريةالمصرثورحابةلرا

التاسعةالسلالةزمنحتىهذاالشماليالفرعةتلموقعيسكنلموربما

أولاسكنفقدالكرملجبلسفحعندالواقعحوامتلأما0)66(المصريةعثصرة

6()..مقعثصرالرابعالقرنبداية)المتأخرالبرونزيالعصرفي V).عثركما

عالومحلمستطبلمعبدمنيتألفللتحبدمركزمنهانهاريةبموقعبناياتعلى

وما..مقعئصرالرابعالقرنالىتعودومباخرأوعيةوهناك.متراكمةأحجارمن

الوسيطالبرونزيالحصرطقوسلاستمرارمثالخيرالموقعهذاويحتبر.بحده

..65 .G.E Wright, Shechem. The Biography of A Biblical

6591(.,ty,(New Yorkس!ة
.66 .R De Vaux, Les Fouilles de Tell- el- Farah, pres

62,.Naplouse,RB, Vol.,58 ( 5191,) pp.,393 if; Vol
591.،(7 pp.552ff),5591),كم.pp.541 ff;Vol)

.67,.R.W Hamilton, Excavations at Tell Abu Hawam
Quarterly of the Department of Antiquities of

.Palestine, (QDAP), Vol. ,4 391(،51 pp. 47 f
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العصرنهايةفيأريحةأصابقدشاملاتخريبآَونلحق.التالبم)68(الحصرخلال

نهايةبعدتستعمللمالمكتثسفةالمدافنأغلبيةوكون.الأوسطالبرونزي

الأوسط.البرونزيالحصر

بالقصرالآئاريينعندالمعروفةالبنايةيامتالمتأالبرونزيالحصرومنذا

النصففيكثيفةغيربصورةثانيةسكنتقدأريحةانويظهر.الأوسطوالمبنى

سْالاولطبالنصفسكنىعنأدلةوهناك..مقعشرالخامسالقرنمنالتاني

المنحدرالىالبيوتامتدتالقرننهايةوفي.التلقمةعندمحصورالتاليالقرن

وتدلا..)96(.مق003Nسنةبعدتأتيفقدالآخرالمدينةتخريبأماالثصرقي

العصربأواثلبنيقدالمدينةسورالْىعلىبالقدصالثصرقيالسفحعندالحفريات

الاستعمالفياستمروقدالماءتجهيزلحمايةالمنحدربأسفلالأوسطالبرونزي

القدسبأنالقولويمكن.القاعدةمنهتبقتوقدالحديديالعصرفيماوةتحتى

السلسلتينمنالجنوبيةالنهايةاحتلتقدوالمتأخرالأوسطالبرونزيالعصرفي

صلالمتأخرنزكلطالبروالعصروخلال.أياكر\\تبلغمساحةوغمات.الثصرقيتين

منالوعرالمنحدرعندالمستقراتمنسلسلةخلالهبنيتالمدينةخطةفيتبدل

ا-لمدافنالبرونزيالعصرخلالالقدسسكنىأدلةوتأتي.الثصرقيالجانب

المدافنواستعملت.الزيتونجبلمنحدراتعندالمقابرمنهاوالتياكتشفتالتِي
---صس!-ص!3*.َ--------------

(..مق0013سنةحواليحتى)وبعدها%لمصِريةعثييرالثاِمنةالسلالةنهايةفي
ص-

02..68.Kenyon, CAH, op. cit. p

.96 .J Garstang, Jericho, City and Necropolis, Fourth

,K..M KenyonةReport, AAA, Vol.,21,)3491( pp0 f99

Excavations at Jericho, .5491 Palestine Exploration

ly, (PEQ), ,5491 pp. 45 ;.ff .K .M Kenyon, SomeحلأQuarte

Notes on the History of Jericho in the 2nd Millenium

101!..pح.!591(،)1كل.
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وأدلة.7()ْالقدسحوِأببماليصرهذاِمنمتعدصغيرةببيوكِما-كب
-حمصرصى-!--.-،رَءء.

منيأتيالقدسييينإلثسماليالىييركأايجيبمنالمتأيخيرالعص!لبييونزييييهنى

-ثر!عرالفيخميى-ا،للإاليننوالقبريينثنةالكثيرالفخارقطع

في-اليص!ر-إليرر!نريالمبرقعميه!!يبيهننيهيهاتدليإخير-يِئلاثيماقب!لي-فيوالأ

!تإبى-لتيا.يةإلجيمالثإمنبما*مجثييرةابسلالِةاييماقد-خردثو-رلماالأويسط

كما.)71(.قمعشرالثانيبالقرنالمدينةسوربناءمنسكناهاعنالاخرلى

نهايةفي(القدصمنالشمالالىميلا25بحدعلىالواقعة)شيلوحمدينةتركت

.العصر)72(هذاخلالكثيفةبصررةسكنتأنبعدالأوسطنزيالبروالعصر

الأوسطالبرونزيالعصرنهايةفيأسوارذاتمدينةكانتبثلانويظهر

ال!صرومدينة.المتأخرالبرونزيالعصسبدايةفيمسكونةاصتمرتوربما

للقرنيقترجعالبناءجيدةبيوتافيهانلحظ!مةكانتبثلعندالأخيرالبرونزلى

مدخلعند)شماشبيثمدينةسكنت-لما..قمعثصروالرابععث!رالخاهس

وعزيت.والمتاخرالأوسطالبرونزلىالعصرخلال(Sorekزريقواثي

.(.ع!ق0015حواليحتى)الأوسطالبرونزيالصرنهايةالىالخامسةالطبقة

السلالةحكمبدءبحدالوقتلبضسكنا.تركقدالموقعانعلىيدلقدماومن!ك

بحه..مقعث!رالخامسالقرنبدايةفيثانيةوسكنتا!ريةعئصرةالثامنة

بطبقةالمفصولةبوالمثانيةأالاولىالطبقةوأعقبه.الثالثطحوطميسحملات

07.,6191،كام!! .K .M Kenyon, Excavations in Jerusalem

691،(2.3;82,(6391) pp. 12 if. .S .J Sailer, TheJebusites)
Burial Place, The Excavations of Dominus Flevit

.6491(,MountOlive, Jerusale،)* Part81,(Jerusalem)
.71 .J.B Pritchard, Winery, Defenses and Soundings at

Gibeon, (Philadelpia, )6491 ; Pritchard, The Bronze

.(6391,delphiaثآAge Cemetry AT Gibeon (Phi

.72-.M .L Buhl and .S Holm- Nielson, Shiloh, The Pre

(.9691,HillenisticRemains ( Copenhagen
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موفععندونمت..م)73(ق1375-0014بيىالفترةالىتمودربمامخربة

بالمدينةيحي!قدم12وارتفاعهقدم14عرضهجديدسورمعمامةمدينةجزر

.لهأ74(المصريينتخريببعدربمابسرعةبنيوقدياردةخمسمائةمن!ثر

فربما.المطخرالبرونزكطالعصربدايةعندالموقعسكنتركعلىالقبوررتدل

يسكن.ولمفيهاالموقعترك..مق0012-0013سنةبينفترةهناككانت

لاخيش(االضويرتلموقععندسكنعدمفترةالوقتنفسفيهناككانتوربما

المدينةسورتحتكانتالمعبدأنونلحط.اياوسطالبرونزيالعصرنهايةبمد

واستمر..مق0016سنةحوال!شيدقدالتلمنالغربيةالئسماليةالزاويةعند

الئالث.لامنحوطبمحدنيةصفيحةعلىعثرحيث..مق0014سنةحواليحتى

السابق.المعبدمنأكبروهو..مق0145سنةحواليالىالثانيالمعبدويعود

معرفةالصعبومن..مقعثصرالالثالقرنطيلةالثانثالمحبداستعحلوقد

الحاصفةلرببرونزيتمئالفهناك.المعبدهذافيعبدتالتيالأربابأوالرب

Elathايلاثاسمالربةوجدكماالأولىالطبقةفيمعبدعليهرشفعثرالسوري

تدلوالتيسيناءبكتابةمكتوبةالثالثالمعبدفيوجدتفخارقطعةعلىالكنعانية

كنحانيطقسمحبدكونهاحتمالعلىالاخرىالطقوسيةالأدواتمنوجدمامع

حكمخلالالمباشرةالمصريةالادارةتحتالضويرتلوكانت.للضمب)75(

للديانةتعبدياًمركزأكا؟توربماعشرةوالتاسعةعثصرةالثامنةالسلالتين

خربوربما.المدينةأسوارخارجالكنعانيةالطقوصممارسةحقمعالمصرية

الخليلفيدالطبقةتخريبأما.)6!\(العمارنةعصواضطراباتخلالالأولالمعبد

.73 .E Grant and .G .E Wright, Ain Shems Excavations

9391(..1V,Pottery (Harvard, Penn
.74..R.A .S Macalister, Excavation of Gezer, op. cit. Vol

252.03,9,،1 pp. 244 f، Vol. ,111 Tombs

75.ث .O Tufnell, .C .H Inge and .L Harding, Lachish, ,11 Th

.530(،".491,FosseTemple (Oxford

027-26.76.Kenyon, CAH, op. cit. pp
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هذانهايةفيحدثفقدالأوسطالبرونزيالعصسافتعودوالتي(حبرونأ

فيها.الموقعسكنىتركتفترةوأعةبتهالعصر

طبقةجاسمالآتاريونعليهاأطلقوالتيالتاليةالطبقةعندالمدينةأما

محروقة.بطبقةمفصولتينطبقتينالىوقسمكاملغيرفيهاالتنفيبيزالفلا

المدينةفينشاهدهالماْسوارذاتكانتجالطبقةعنداشانيةالمدينةوان

اعطاءويمكنمايسينيفخارعلىأيضعتروقد.الطبقةنفسمنالسابقة

لطبقةجالثانيةالمدينةاستمرتوربماالطبقةهذهالى..مق0014التاريخ

الاحتلالعصاباتيدعلىأنذاكتخريبهاتموربما..مق0132حواليحتى

.)77(المبري

فيعليهكانتالتيتلكلتمادفاعيةوسائلالجنوبيالفيىجمةتلولموقع

العصرنهايةفيةجأةتوقفقدسكناهاانويظهر.الأوسطالبرونزيالمصر

الثانيالقرنحتىاليهالسكنىعودةعلىيدلماهناكوليسالأوسطالبرونزكلط

جاءتالأوسطالبرونزيالمصرمدينةسكننهايةكانتوربما..مقعثصر

01545)أحموزةالفرعونهجومنتيجة - Nov)السلالةبدايةفي..مق

الىالسكنىعودةعلىالمدافنمنالمستقىالدليلويسير.المصريةعتصرةالثامنة

.طويلا)78(يكنلمانهولو..مقعثصرالخامسالقرنبدايةفيالمدينةمذهالى

أولوانهالمتأخرالبرونزكلطالحصرخلالمزدهراًالعجولتلعندالموقعوكان

الذيالمبنىاليهيعودربماوالذي.الآوسطالبرونزيالعصسنهايةالىتعودمدينة

وأرسميةبنايةشكدون-لانوالذىالقصراسمبيتريالاستاذعليهأطلق

انتهىوقدالاولىالمتأخرةالبرونزيةالفترةعصورفياستعمالهااستمروقدعامة

28-27..77.Ibid, pp
.78,.E Mac Donald, .J Starkey, and .L Hardin, Beth Pelet

1,،11,)London,;)3291 .W .M .F Petrie, Beth Pelet

.0391(London)
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علىمجددأبناؤهاعيدثم.الثالثطحوطمسالفرعرنحركاتنتيجةربماحرقأ

المكتشفةالقبوردأيلويشير.أيضآثالثةبناؤهاعيدكما.مختلفةجديدةخطة

يدلكما.المدينةحياةفيازدهارفترةكانت..مقعشرالرابعالقرنانعلى

.)97(المنطقةالىخارجيةهجراتعلى(والمايسينيالقبرصي)المستوردالفخار

ربماالخطةمربعمعبدأثارعلىالاردنبثصرقعمانِمنطقةفيأخيرأوعثر

الأطفالمدافنمنعددساحتهفيوجد..قمعثصرالرابعالقرننهايةالىيعود

ووجد.الأطفالتضحيةبهالشمسبحبادةمرتبطلطقسمركزأَالغالبفي-لا؟ت

أرْعلىعمارْفيعليهاعثرالتيالمقابروتشير.المايسينيةالأوانيمنالكثيربه

معوالضارةبالجنستتشابهجماعاتالفترةهذهفيسكنتهقدالأردنضرق

.8()ْبفلسطيناخوانهم

الخوريينمنالكثيردخلعثصرةالسادسةحتىعشرةالثامنةالقرونوفي

ربماالذيالقديمالعهدذكرهمالذينالحوريونوهم.فلسطيئالى(الحوريين)

الحيويينأسماءالقديمالعهدفيالحيثييقءإ!أطلقوقد.الحيثيينمعهمخلط

قدوالذينأيضاJebusitesًواليهوسيين(Hivitesالهيفييق)

منطقةعلىاستحوذواقدأنهمويظهر.الحورييقمنوبطونقبائليكونون

بالمملكةفلسطينعلىا!ريوناطلقالذيالحدالىفلسطين-سوريةفيواسعة

هؤلاءكتبوقد.هناككثرتهمع!!يدلأمروهراليهمنسبةخورواسمالحديثة

الىبضلةالخوريةاللغةتمتولا.المسماريةالرموزمستممليقالخوريةباللغة

أواسطمنالفترةوتعتبر.الاورارتيةباللغةصلةولهامعروفةلغويةعائلةأية

وقد.ازدهارهمفترة..مقالثانيالألفنهايةحتى..مقالثالثالألف

عندبعاصمتهاالميتانيةيةا!لدكيانفيمتجسمةالسياسيةقوتهمتمئلت

فرعهعنداياعلىالفراتواديفيالعينراسمنطقةفيالفخريةتل)واضشموكاني

3491-3191(,.97,Petrie, AncientGaza,,111-1 (London
03..op.cit. p08.،+ولح,Kenyon



و-لان.(الحراقفي-لركوكقربتبهيورغان)لوزلىمدنهموأهم.(الخابور

.الأناضولوبلادسوريةفيالاخرىالمناطقفيمنهأقلفلسطينفيالخوريينتأثير

بلادمعربطهمالذيالقديمالعهدذكرهقدفلسطينفيالخوريينوجودوان

فلسطينهضبةمنالشماليالقسميش!لجبلوهو)Seirصيرجبل

ضمالأميالتسحةبمدعلىكسلةقربساريسجبليكونقدوالذيالوسطى

يأايدومجبالسلسلةعلىأيضأاطلققد(صير)نفسهالاسمنولوالقدس

حامورعلاقةعنالقديمالعهدفيفنقرأ.(فلسطينجنوبالحاليالشراعجبل

.هيفيآ)82(عركزأجيبييونكونوعنشخم)81(مدينةمع(الهيفي)الحيوي

.وحرمون)84()83"لبنانجبالفيكثيرةهيفيةمستقراتوجودوعن

حاكمفاسم.الصمارنةرسائلفيفلسطينفيالخوريينوجودعنونقرأ

)خيبا(خيياعبدلمحطكانييئ(الخورمنسيينلليبرنذأكمركزاًآنت)والتيكاالقدس

رتادواWi!فةويديارأسماء(الخوريةخيباالربةعبداسمهمعتى)

Taduaاسمعن(24:16)القديمالعهدمنصموئيلسفرفيوتقرأ

-لما.(سيد)اوريالمقطعبهيدخلخورياسمأيضآَوهواورتنجليبوسي

عليهاعثرالتيالمسماريةبالنصوصتافاخموقعمنكثيرةخوريةأسماءوصلتنا

نقرأ-لما.كثيرةخوريةأسعاءيحويشخممنمسمارينصوصلنا-لما.منها

بفلسطين.المصريينالفراعنةبحركاتالحلاقةذاتالمصريةالمصادرفيالخوريينعن

رؤساءأجبر)نصهمانقرأكنمانبلادفيحربهعنالاولسيثيكتاباتففي

عليهااطلقالتيوالمنطقةخارووالاسم(كلماتهمتناقضاتلوقف،الحورييق"

الفرعونكتاباتادخلتكما.فلسطينشمالهحتىالنقبمنتمتدكانت

.2:؟3الخليقةسفر81-

.711:16؟:!يشوعهـسفر2

AT-3:3القضاةسفر.

.11:3يشوعسفر84-
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البضينوقد.الخوريةالمنطقةنيلالشطالىأبعدمناطقالثالثطحوطميس

الىتضيروميالخورجمنمنكافتخاصةفلسطينفيالبزريةغيرالحناصران

النصوصففي.القصورمنوصلتناالتيالنصوصمنعرفناهاعسكريةطبقات

عصربعدسنةمائةحواليالىترجعوالتيوشخمتاناخمنرردتناالتيالث!رعية

الأخيرينوانكبيرة-لانتالكنحانيينغيرالىالكنعانييننسبةنرىالعمارئة

والهنودالحورييقمثلالمرتزقةالجنودنسلرمنعسكريةطبقةعنعبارةكانوا

الاضطراب!رمنالاولالوجهوأثناءقبلفلسطيندخلتالتيالاوربييق

.8(مذا)دوالمقاومة

وموطن.حيثيةجماعاتقبلمنائفترةهذهخلالفلسطيئسكنتكما

ب!نطقةربما)الأصليةمناطقهممنهجرتهمبعدفيهاستقرواالذينالحيثييق

والتىالحيثيةالشبهأوالخاتيةاللغةوتكلمواالصغرىأسياكانت(القفقاص

حيثيةاْسماءبضعالقديمالعهدذكروقد.أوربيةهنديةأوجزريةلفةتكئلم

وفي.)86(ابراهيمالىالخليلقربمدففآباعالذلىوله!لط،ل!أفرونمثل

عر!الغريبنفسهعلابراهيماطلاقعنالقديمالحهدفينقرأالذيالوةت

القديمالمهدفيEsauعيسوتزوجوقد.البلمدوأملبمواطنيالحيثيون

وباسماثالحيثي31?!بيريابنةجوديتمنالسبعبئرمنطقةفي-لانعندما

الحبرلىالاحتلالفترةفيداوودواغتصابالحيتي)Elon)87ايلونابنة

اورياوزوجةالحيثيEliamايليامابنةلبايئشميباال!كنعانيالحصسمن

منطقةمنشضىذهابعنالقضاةسفرفينقرأكما.محروفة)88(الحيثي

بدءفيالعبريةالعصاباتاحتلتانبعد(بثلقرب)ثلانألووز

45..85.Gray, The Canaanites, op. cit. p

.23:01الخليقةسفر86-

.36:34الخليقةسفر87-

i.23:3؟!-.ا:12؟11الثانىصموئيلسفر88-

.1:26القضاةسنر91
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حيثفلسطينمناخرىمنطقةفيالحيتيةالأراضيالىأراضيهلفلسصىأاحتلالهم

الشضهذانيكهِوانولابد.)؟8(الاسمنفسعليهااطلقفيهااخرىمدينةبنى

وأبناءجماعتهالحيشيينمنطقةالىيذهبكيالقديمالعهدبروايةاْخذنااذاحيثيا

سيطرالذيالحصربقارامنهمفلسطينفيالحيتيونيكونوربما.9()ْجلدته

لاحقمصدروأطلق.فلسطينفيهابماسوريةكلعلىالحيثيونفيه

507التانيسرجونعصرمنالآشرريةصالنصر) - VTTمدينةعلى(..مق

عاصمةحاتتوساص)بوغازكويفيعليهعثرحيتينصوفي.الحيتيةاسماشدود

الاناضوليةالمدينةمننزحراأنهمالحيتيينعنيذكر(الصغرىآسيافيالحيثيين

بالوقتمكانهافنصلاوالتي)Kurustammaكوروستامماالحيثية

الحيثيالثانيمورسيليسالملكامأبمصرأراضيفيعاشواوأنهم(الحاضر

شكدونالمصريةبالاراضيالن!رهذاويقصد.(..مق0133سنةحوالي)

أدتالتيالأسبابنعرفولا.فلسطينضمنهاومنمصرعليهاتسيطرالتيتلك

الحيثىأعلاهذ-لرناوقد.فلسحلين)99(الىبلادهممنالحيئييقهؤلاءهجرةعلى

الحمارنة.عصرفيمنزله(الخا.بيرو)البلادأهلمنالحصاةأحرقالري

القديمالعهدلنايذكرماالتيفلسطيقسكنتالتيالاخرلىالجماعاتومن

Arاtesْالأر-ليونهموالحوريينوالحيثيينوالعموريينالكنمانييئجانبالى !k

أميالبحدعلالواقعةالعرقةتلوهي(اْرقا2عرقاربما)أركانمدينةسكان

Perizzitesالييرزيونثملبنانفيالشامطرابلسغربشمالالىقليلة

أما.المسورةغيرالمكشوفةالقرىسكانهمبلخاصةجماعةليسراهمالذين

منفهمالقديمالحهداْيضآيذكرهمالذينGirgashitesالكر!لشيون

KenitesالقينيونفهمKenizzitesالكينزيوناما.الكنمانيةالقبائل

.09,.F .F Bruce, The Hittites, and the Old Testament
4891(.,London)

68..19..E.O Forrer, The Hittites in Palestine. PEQ, Vol

115-001..,(3691.pp.;902-091 Vol..961)3791(pp)"
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السبا!لةأعمالتحارسالرحالةلثءأوالرحالةالبدويةالةباثلمنهمالذين

avشول4أرثدجبلمنطقةفييتركزونوكانواالمعدنيةالأدواتوصناعة

المعروفةالعربيةبالقبائلكبيرشبهولهؤلاءعرابةواديمنالغربيةالمنحدراتعلى

بالصلبة.

منفهناكمرتبكمتشابكوضعالعمارنةع!سأيامفلسطينفيكانوهكذا

وزوجتاجيوولدهلابايامنهمكثيرينفيممتلةفيهاالمصريالحكملتقويضيسعى

البلادأهلمنالعصاة!جماتمنأضماهفاوسطوفي.ايليميلكىابنته

.(اوربيينوهنودحيثييىْ،حوريين)الاجنبيةالعناصروكنرة(الخاييرو)

أخناتودْ.لدىفلسطينالأههـفيحقيقةضاعتالمتناقضةالرسائلوأمام

بالنصرتكلاتمصريةحملةعنبمصسمنفمىمقبرةمننصوصوتحدئنا

حدعلىانهاوكيفالبلادفيالسيئةالحالةعنفيهانقرأفلسطين-!ص:ريةفي

وجاءالجبالفيكالماعزفيهاالأهاليلىيعيثمخربةكا؟ت)الم!سيالنصتعبير

قائدأوكان)حارمحابكانوربما.(والرزقالأمانيلتمسونمصسالىبعضهم

بصورهانرىالتي)الحملةمذهقادالذيهو(المصريالعرشاعتلائهقبل

توتزمنأوأخناتونعهدأواخرفي(حارمحابالىبضموعيتقدمونأسيويين

جزيتهممعومسكنةبذليأتوهرتنوسكانصورنرلىنيخووبمقبرة.آمونعنخ

ثلاثةص!وفوأمامهحارمحابفيهانرىالكرنكفيصورةومناك.ا!ريللتاج

علىالقضاءهوالحملةهذهمنالآخرالهدفكانوربما.الألصرىالآسيوييقمن

بالسلاحويزودوهابالماليدعموهاالحيثيونكانوالتيفلسطينمنالتهديدات

الشهيرا)حييالملكموتبعدالحيثىلأولامررسيليستقدموقد.والرجال

منكلوادعىلمواجهتهحارمحابوذهبالمصرييْىلحربشوبوليوليوما

يدملمالسلامولكنالنصر(..مق4013-9133)وحارمحابمورسيليس

فيمصرمركزانهارأنبعدشرقاًالأول!يييثيوتحرك.عامآعشرينمن!ثر

وغزةبمصرالقنطرةبينأالشاسوقبائلبثورةبدأتوالتيوفلسطينسورية



المصريودْالفراعنةبناهاقدكانصنآ33َعلىاستولتوالتي(فلسطينفي

حكطمنالاولىالسنةفيسيثيوخرج.فلسطين-سوريةنحوالطريقلحماية

رْالو،)القنطرةبينالطريقضامنآنصابهاالىالامورارجاعمنوتمكن!ثرقاَ

وأعاليالكرملبين)العليارتنوفينصابهاالىإدموراوعادتغزةثمورفح(ثارو

ضدهفلسطينفيالتواريسنعونكافواالحينيينبأنوأخبرنا.(ألاردننهر

حواليالواقعBerwehبروةاْوالفربيتلموقعربما)رحوبأميروكون

تتحكممهمموقعوهوبالسهلعكامنالشرقيوالجنوبالثصرقألىأميالسبعة

امراءوعمللمصرمواليطكان(فلسطينداخلالىالمؤديالمهمبالطريقعندهالمدينة

فيقواتهمموزعينالفرعونبسيدهاتصالهمنععلىوباهيريا(الحاليةحما)حماث

دونيدلالواسعالتوزيعومذا.حماثحتىشانبيتمنقمتدواسحةمنطقة

لضربهاالمصريالفرعونوفرصةوسحتهاالفرعونضدالثورةانتشارعلىشك

أنهولو.سوريةمنوقسمفلسطينكلاخضاعمنصيثيتحكنومكذا.بقوة

بهاقامئانيةحملةعنونعرف.بالضبطوصلهاالتيالمناطقتحديدالصعبمن

الحيثيينبهاواجهوالتيقادشاخضاعمنهاالغايةكانتربمامذاالأولسيثي

ثانيةفلسطين-سوريةالىالحربمذهمنعودتهبعدسيئنييخرجولم.مباضرة

كلجدوىوعدمبهاوقوتهمفيهااشحيثييننفوذبترسخاقتناعهنتيجةربما

مستوطنينذلكجانبالىجابواقدالحيثييقانرأيوربما.بهمويقومجهد

الثافىرعمسيسولدهولكن.البلادفينفوذمموترسيخللصكنىمدنهممن

الىحملاتهباولىووصلفلسطين-سوريةنحوتقدم(..مق1223-.!12)

معمصطدماًفلسطينخارجمناطقفيدارتالحربيةالحركاتولكنالكلبفهر

قفلموفقةحركاته-للفيرعمسيسأعصالوكانت.المحلييئوالأمراههـلحيثيين

الفتئةويئيريتدخلالحيثيالملكاخذماسرعاقولكن.لمصر6جحآَوبدما

علمستوليماسير.فيبطيظوكانفلسطي-سوويةالىثانيةرعمسيسىفتحرد

عنيفةمقاومةوجدالمصريالملكولكن.عسقلانقلحةوضربوقلمةص!نكل



جسيمة.تضحياتبمدالاعسقلانصنأخذمنيتكنولمفلسطينسكانمن

سنةوفي.فقطربنانمنوقسمفلسطينالأالمرةهذهالمصريالفرعونيحررولم

والحيثيينالثانىرعمسيسبينوالتحالفالصداقةمحامدةغدت.م.ق12هلا

أواصروقويت.منهمالاثنينوخوفالآشوريينبتعاظمالطرفينشعورنتيب

سيليسحاتوالملكابنةالحيثيةالاميرةمننفسهالثانيرعمسيسبزواجالمودة

.)29(الثالث

من)مذاالثانيورعمسيسالاولسيئيقلمنبقوةالقدسحكمتوقد

المصادرمنالوةتمذافيالقدساسملنايأتلمولكن(عشرةالتاسعةالسلالة

المصريةالنصوءرفيوردالذكط(نفتوحمياهينبوع)المكاناسمولكنالمصرية

القدصغربشمالصرارلواد!طالأعلالمجرىعلأسiftaليفتاصوالتى

.القدسمنطقةالىتأكيدبكليشير

يطلقشضبقيادةفلسطيقالىالمبرييندخولعنالقديمالعهدويخيرنا

خارجمطلطتاريخينصبم!Iالدخولهذاوعنعنهلديناليسمومصىسم-

-لبيرأزمنيآَفارقأهناكبأننعرفأنولنا.الاخرلىالمقدسةوالكتبالكتابمذا

أواسطفيتدوينهاوتاريخالأحداثلهذهالقديمالحهديعطيهالذلىالزمنبين

الحصرمنالحبريالاحتلالفترةفيسليمانالملكزمن)..مقالعاشرالصن

اسطورياطارفيالأحداثعرضهجانبالىناحيةمنبهثقتنايقللمما(الكنحاني

ثانية.ناحيةمنالالهيةوالحناصرالخوارقعلتعتمد

خاييروالكلمةمن(جدأبسيطولو)تحويرشكثونمنفهيعبربم!كلمةأما

بصورةوالداخلالقانونعنالخارجمعناهيكونوبذلكآبيرو(،)عابيرو

بينللتفريقمتحمدأهذاالتحويريكونوربما.!والطصيوالدخيلشرعيةلا

بالجيشالحبريونالمرتزقةوعرف.وبينهم(البلادأملمنالعصاة)الخابيرو

06276ص،اعلاهالمذكور،ابراميمميخائيلنجيبالد-لتور2!- -T.
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وخروجهموسىعنالقديمالحهدويخبرنا.الاجانببال!رباءالفلسطيني

الدينيةالكتباْدلةاليومتسندهااموروهيسيناءفيوبقاثهممصرمنبالعبريين

العبريرنلاقاهاالتيالصعوباتبأخبارأيضاَالقديمالحهدويعلشا.فقط"39(

سنة(بعشريننفسهالكتابيحددهاالتي)سيناءفيقضوهاالتيالمدةخلال

تسكنكانتالتيكالممالقةالصحراءبدومعخاضوهاالتيالضاريةالمحاركأمثال

ارسالعنالقديمالعهديخبرناكحا.كنحانأرضجتوبوالصحراءالنقبواحات

قدانهاوقيلالفديسعينربما)بارنيةكادشمنطقةمنلمستطلعينمذاموسى

أرضالى(العريشنهرعنكئيرآَزبدلاانتىالقسةعيقأوالقديراتعينتاكون

و-لونوعسا!لبطوتدفقهاالارضخصبعنعودتهمعندموسىوأخبرواكنحان

عنالقديمالعهدمنالعددكتابويخبرنا.محصنةومدنهاالقامةطوالسكانهِا

لأنأخطارمنليخلويكنلمطريقوهوالاردنشرقمنييناله،بىالمحتليندخول

وأمامالميتاليحرمنالجنوبفالى.صغيرةممالكمننةم!كا؟تالأردن!ثرق

بينتنحصرالتيموآبمملكةكاةوفرايدوممملكةهناكسيناءصتبارنيةكادش

عرنورْصتالشمالالىالسهولوتملكتجنوبازردوجدولشمالاعرنوننهر

رابرابعاصمتهمنيونالعمووأب-هناك5من-الِثمِرقيا-لثمميالوالى.(المجيبسيل)

وبدخول.ملكذاتصغيرةدولةوكا؟ت(الحاليةعمانأي،رتاعمون)

دخلوامويمىبقيادة،القديمالحهدادعاءحسب،المجيبسيلوءبورهمالعبريون

باشانملك!هعوجكسرواثمملكهمسيحونودحرواالعموريينأرض

ولابرواياتهيعتدلاالذي)الكتابهذاويذكر.وعشتراتأداريوعاصمتيه

لسليمارْ(مقاربزمنحتىمعينةفظروجهةتمثلتاريخيةكامورأخذهايمكن

عندوخيمواموآبسهلفيشتتيمأبلعندالارددْنهرخاضواقدالعبريينبلن

.39 .0 Eissfeldt, Palestine in the Time of the Nineteenth

,Dynasty,.a The Oxodus and the Wanderings

(Cambridge,691،)5.كل17.
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.أريحة)19(منالثصرقيالجنوبالىوربماالاخيرةموقعيحينولم.جلبال

اجموعالمحتلةشصْاوقادموسىترفيالاوقاتتلكخلالنهبأالقولالكتابفييسترو

القديمالعهدبقدسيةيعتقدونمنبينوحنى.Joshuaيشوعاسمهأخر

واحدةدفعةالاردننهرعبرواقدالعبريينكونفييشكمنهناكيرويهماوصحة

ترجعاسطورتةشضيةنفسهفوعأنويقولونجماعةبعدجماعةتدرثجباًبل

معهذايثموعتقدمالقديمالعهدوفيكر.9(نسبهاإهالعبريةافرايمقبيلةله

أريحةموقعفيالمنق!ينولكن..اياهاواحتلالهملهاوهدمهمأريحةالىجماعته

السكانمنمفاومةيجدلمفأنهفعلاالمدينةاحتلقديشوع-لاناذاانههـكدون

وهكذاخةالمدأسوارجرائهمنتهدمتشديدزلزالنتيجةهجروماقدأهلهالأن

.خرابوهي(صحيحةالقديمالعهدأخباركا؟تاذا)بسهولةيثسوعأخذما

أثاروجداْءادعىGarstanإْ!عرستانكالاوائلالمنقبينأحدبأنعلمآ

بالقولالقديمالمهدويستمر.يشوعهجومسببهمااللذينوالحرقالتخريب

ميلبعدعلىالتلموقعربما)عايالىذلك)حدتقدمواالعبريينالمحتلينبأن

كراوسماركيتقبلمن3391-3591عامنقبتوقد.(بئلشرقجنوبونصف

معبدأتكونقدضخمةبنايةمعالمتقدمالبرونزكطللعصريعودراسهِوجدتالتي

سكنية.ومنطقةمخَليمزارمَعقصرآأو

وانها..مق0002سنةحواليخربتقدالمدينةبأنلآالمنقبواستنتجت

فْياستيطانهافيجماعاتأخذتتمسنةألفلحواليمسكونةغيربحدهبقيت

يشوعهجومذبلطويلةبمدةهجرتقدعايتكرنوفيلك.الحديديالحصص

هجوممنهايصدواكمعاقلعايخرائباستعملربماانهالبعضواستنتج.هذا

ولم.م.قعثصرالثالثالقرنبمشنيخرالتيبثلنحوتقدمواثم.)69(يبقالحهرالمحتلين

.49 .J Simons, The Geographical and Topographical Texts

117.03،9(591,ofthe Old Testamen1, (Leiden
176,.59.Ibid, p

76..69.Millar Burrows, What Means... op. cit. p



نيالثالنصفافيلحرقيكورْابعاور.()!19قليلةغيرللموقعمنهجرفترةبحدالاتسكن

بالعهدصدقناانالحبريينالمحتلينهجومعننالجالمتأخرالبرونزيالممصرمن

كانوا(الخوريئمنالحيويين)الهيفيينانالقديمالعهدويقول.)89(القديم

وانهمبحلوكيرياثوخفيراوبيروثجيبيونهيالمنطقةفيقرىأربعةيمتلكون

مواقعمعرفةالصحبومن.سلامبمعاهدةالحبريينالمحتلينمنالأمانضمنوا

-القدسطريقعلىعنابقريةقربالكافرةخربةتكونقدخفيرابينمالروث

قريةمنالغربىالشمالالىالأزهارديرالغالبفيفهىبحلكيرياثأما.نمخفا

سضةبريتشاردجيسىبهانقبفقد(الجبموقع)جيبيونأما0الحناب)66(

569Nق.م.001-0028بينالمدينةفيمسكونةطبقاتخس!علىعثرحيث

ناالقديمالعهدويذكر.جيبيونكلحةعليهاكتبجرارقبضاتفيهادجدكما

القدسمدنأغضبتقدوجيبيونالحبريينالمحتليىبينعقدتالتيالمحاهدة

وتقدمواجيبيولْىلمعاقبةسويةاتحدواالذينوعجلونولاخيشويرموثوحبرون

بالشجاعةالقديمالحهدويتفاخر.تراجحواولكنهمالعبريينالمحتلينتحدياتلوقف

.المدنوحرقالسكانمنالأبرياءبقتلالمحتلونهؤلاءأبداهاالتياللامتناهية

الثصرقالىنصفوميلينبعدعلىلنتلةاتلتكونبما)ر)كلكال(جلجالالىيشوعرجعثم

تلأىالقديمةأريحةمنوربعميلبعدعلىالمفجرخربتأوالحاليةأريحةمن

Makkadahماكيداالىيةالعبرالاحتلالباتعصاتقدمتبثلبعدو.(السلطان

-

.79 .H .J Franken, Palestine in the Time of the Nineteenth

;Dynasty,.a Archaeological Evidnece, ( Cambridge
6.-.،8(691

.89,Kenyon, Archaeology... op. cit. .p;703 .W.F Albright

A Kyle Memorial Excavations at Bethel, BASOR, VoL
,56 391)4,( pp. .11 ff; .Y Aharoni, Problems of the

1،،.IsraeliteConquest, Antiquity and Survival, Vol

-No./23,,)5791( pp.138 ;.ff .W .F Albright, The Archae

801..ologyof Palestine, op. cit. p
17-176?..99.Simons, op. cit. pp
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Libnahالىثم(ينجبربيتسيببويوزعيف!اكمانتكووقدفيلصااتلبما)ر

بعضهناجرتوقد.Elahايلاحواديمدخلعندالفالبفيتقعالتي

هدْهخلالمسكو؟آَكانالموقعانأوضرتالتي9!18-8!18سنةالتنقب:،ت

قبلس32ْ!1سنةنقبتالتي)لاخيشمدينةالىالمحتلونتقدمثم.الفترة

(38!1سنةحتىستاركياشرا!تحتالحفرياتواستمرتويلكومهنري

علىعثركا..قمعشرالثالثالقرننهايةفيخربتقدانهاالحفرياتمنوظهر

عثصرالثالثالقرنفيمنهاالأخيروهدمالآخرفوقالواحدكنعانيةمعابدثلاثة

العصرمدينةانوظهر.أيضآالإت!خاههذاالىانفخاردليليشيركما..مق

وعلىوايجيمايسينيفخارعلىالمدينةرمادفيوعثرأحرقتقدالمتأخرالبرونزي

مؤرخةمصريةهيراتيةبكتابةطاسةولفظاياالثافيلرعمسيسالجعلأبوختم

2012والسنةمارينيتاحربما)اسمهيذكرأمفرعونحكممنالرابعةالسنةالى

العبريونالمحتلونهؤلاءسببهقدالحرقكونمعرفةالصعبلمنوانه.(..قم

روادهاحيثمنسواءكنحانيةالثلاثةالمعابدانحيثالقديمالعهديذكرهمالذين

عصاباتحركاتمعهذاللحرقعلاقةلاانيجزممنوهناك.\(الطقويىر)َأو

أجانبخابيروكونهممنمتأتيةعصاباتلكلمةاستعمالناان)العبريالاحتلال

التيالمدينةلأن(اعلاهانظر-مرتزقةأجانبأوعاصيةكحصمابةفسرتوقد

يشوعكانبينماانهالقولالىالقديمالعهدويذهب.ا(خاصور)1ْكانتأحرقها

ربما)عجلونالىوساريشوعدحرهالذيجزرملكلمساعدتهااتىلاخيش!اجم

موقعاسمفيعجلونالاسمونجدلاخيشمنأميالسبعةمسافةعلىالحسيتل

0918سنةبيتريالسيرالموقعهذانقبوقد.(عجلونخربتهيالآنقريب

وصن.م.ق0026سنةحواليمنذاستوطنقدنهاالموقعمنوظهرBlissبليسثم

0123سنةحواليفيهحرقوتخريبأدلةوهناك.(الاوسطالبرونزيالعصر!

-77-76..001.Burrows, op. cit. pp
.101,.G .F Owen, Archaeology and the Bible, (New York

691،)3233.1.كاو
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هذهتهديموبعد.ا(2ْاالغازيةالحبريةالعصاباتالىالبعضعزاهالذلى..مق

الجنوبنحوانتحولثمحبرونلاحتلالالثصرقالىيشوعرجعوحرقهاالمدن

Kiriatسفر،تكيرأيضاسميت)Debirدبيرالىالغربي Sepher

بيتتلموقعز!اكوولكنحبرونمنبيالغرالجنوبالىالتررامةبتتكرنخرقدوالتي

26!ا-32!\سنةألبرايتالاستاذالموقعنقبوقد.(شيوعآا!ثرهومرسيم

مزدهرةهكسوسيةمدينةوكا؟ت.الهاكسوسحكمفترةخلالالمدينةوخربت

مصنوعةواخرىوعاجياتمعدنيةوأدواتالبناءجيدةبيوتءلىفيهاعثرحيث

علىمهمموقعذاتكانتوانهاخاصةوثراءهاأهميتهاتؤكدبصناعةالصخرمن

يحودوقد..قمعثصرالثالثالقرنفيالمدينةخرتجهوقد.التجمارممطالطريق

.مارنبتاح)1ْ3(المصريالفرعونهجماتالىأوالعبريةالغزوعصاباتالىسببه

يابيقرأسهالشماليينكنمانأرضماوكمنحلفعنالقديمالعهديخبرناثم

تلربما)Shimromوشيمرومخاصورمنويتألفيشوعضدخاصورملك

ظهرالتيالناصرةمدينةمنالغربالىأميالسبعةبعدعلىالواقعالسيمونية

العبريةالعصاباتهجومعندمتروكاًكانقعالموبأنفيهاالمبدأيةالتحرياتمن

\1155-589سنةخاصورياديننقبوقد.)9ْ4(وغيرهموأخشاف(المحتلة

عليهااطلقالتيالهضبةمنطقةانووجدفيهاقبلهكارستانكانتهىحيثوبدأ

المتأخرالبرونزيالعصرنهايةعندالطبقاتاحدىأحرقت(بمنطقةالآثاريون

تلاالذيالعصرفيتخريبوهناك.المحتلةالعبريةالعصاباتهجومسببهربما

علىهجومهعنأخبرناالذيالاولسيثيالفرعونالىيادينيعزيهالعمارنةفترة

ليابحوعليهايينلعبراالمحتلينمه!وؤتورصوخانسكايندياريقدو.(59ْ)صورخا

العهدروايةحسبيشوعأخضعهاالتىالاخرىالمدنومن.نسمةألف04

The Westiminster,سnd .F .V 3 ilsoبغWright+201..هـ.G

a،3أladelphia,491،)6.كل.014 (Phمبlب!ولoricalناHis

214..301.Kenyon, Archaeology... op. cit. p

.1-11:3يشوعسفر401-
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حوالي)المتأخرالبرونزيالعصرفيتخريبهاعننعرفالتيمجيدوكا؟تالقديم

عصاباتهجماتسببضهقدالثانيالتخريبيكونوقد(..مق0135سنة

الجليلبحرقربالحصنتل)أيفهآشانبيثخربتوقد.ريال!الاحتلال

يكنلمربماتخريبوهو..مق0125سنة-والي(الاردننهرغربشه،ل

بغزويبدألملفلسط!قالربريالغزوبأنونقرأ.بهعلاقةالعبريةللعصابات

القبائلاستقرتانبعدأتىالمنفرقةالكنعانيةالمدنعلىالهـ-ةصاتانبلالمدن

بعدالأصليينالسكانمعالعهرييناتصالوبعدمنهاانقرر:"اكطقفيالعبرية

العبريةالعصاباتهجومتلتالتيالقرونفيانهوسنرى.)9ْ6(دخولهم

لىواستمرواتضصلمالتيالمدندويلات!اجمةعلىالأخيروناستمرالمفتوض

الاحتلالمقاومةعلى(الكبيرةمدنهمسةوطبعد)أخذواالذينالسكانمهاجمة

وأخبرنا.)9ْ7(العبوديةاْوالهربعلىوأ-برهمأراضيهمسابهمالذيالعبري

اثارةفيالعبري!اشتراكتذكرالمصريالحكمضدفلسطينفيثورةعنماربنتاح

بقسوةكنعانأرضاخذتلقد....)نصهماونقرأالمصريالحكمضدالفتن

فقداصرائيلقوماما.عليهاواستولىجزرجلالتهاخذكماعسقلانواسترجعت

كأرملة)فلسطين(خاروأرضمصسوجعلت.محصوللهمي!دولمبقاعهماتلفت

فييشكمنوهناكْ.(الجميععلىالسلاموخيم)ثانية(البلادواتحدت

للفخركانتهذهالكرنكفيلوحتهانويعتقدفلسطينالى؟بتاحمارتقدم

.الا)1ْ9(ليسوالمباهاة

عليهأطلقالذيالعصرفيالمصريةالسيطرةتحتفلسطينوتدخل

915.03،8(591,alem501.مح!ول .Y Yadin, H! zor, ،1 (Jer

.601 Martin Noth, The History of Israel, Transl. by Stanley

914.!.،8(591,London),ولGoodma

07.-.701.Wright, Biblical Archaeology... op. cit. p

3.-ص.اعلأهالمذكور،ابراهيمميخائيلنجيبالدكتور801- . TVA-

:.؟!هصى،اجملا؟المذكور،فخريإحمدالدكتور90-1
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هناكنبد.م.ق0541-.م.ق0051فبين.المنأخرنزكطالبرويونالآثار

المنقوشةوالصور.مفصولةبأفاريزواحدبلونالمتجانسالفخارمنكبيرة-لميات

منالتانيةالطبقةفيواضرآَهذاونجدهندسيةونماذجوأسماكآطيورأتشمل

البرونزيالعصرمنالاولالدورقسموقد.مجيدومنوالتاسعةالعجولتل

الصعبفمنالمتأخرالبرونزبم!العصرمنالثانيالدورأما.قسمينالىالمتأخر

وضبط.بدقةتقسيمه

معأالثانيالمتأخرالبرونزيالعصرمطابقةعىالآثاريونتعارفوقد

الثانيالمتأخرالبرونزيالعصرومطابقةالعمارنةوعصر..مقعشرالرابعالقرن

المستورداتجميعوانهذا.(بمصسالرجمامسةعصر)عشرالثالثالقرنمعب

الثالثالهيلادي)الأخيرالمايسينيالعصرالىتعودفلسطيقفيالمايسينية

منالمستوردةبالخاتمالشبيهةالقاعدةذاتفالاوعية.((Helladicثأ،

فيتعود(غامقةرماديةأوداكنةبنيةأوسوداءعامةبصورةهيوالتي)قبرص

فيبسرعةالبلادمناختةتوالتيأالئانيالمتأخرالبرونزيالعصرالىالغالب

الىالمائلةوالزرقاءالبيضاءالقبرصيةالأوعيةأما..مقعثصرالتاسعالقرنبداية

)1(الوجهينفيكثرتفقدالغامقالبنيأوبالأسودالسلالمنماذجمعالرمادي

معاسترتالضاريةفلسطينفعلاقات.المتأخرالبرونزيالعصرمن)ب(و

صارتالفترةمذهففي.كثيراًيةسالمصبالمدنيةلْرتتأانهاولوولبنانسورية

عندالمدينةمثلثوراتعنخلالهانسمعالممريةالامبراطوريةمنجزءفلسطين

مرتينومجيدوالفترةهذهخلالمراتثلاثثورتهاعننحرفالتيالحسيتل

عثصرالخاسىالقرنفيبنبتربماالتي)شانبيتفيالمصريةالقلعةوخربت

-سلامهناكوكان..مقعثصرالثالثالقرنأواش!قبلالأقلعلىبرتين(..إنمق

نأيم!نالتيالفتبرةهذهخلالخارجينجروأيمنبايامانفلسطين.وضعرتنسبي

Paxايجيبتياياكس)المصرىالسلامفترةنسميها Egyptiacalfl)دفعت

أصابالذيالنضعنهاتسبب2جدفادحةو!كانتلمموالبزيةالبلد.ْخلالها
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فزادمصرمعالاتصالبهكثرعصروهو.حضارتهاواضمحلالفلسطينتراء

فيمرغوبةالفلسطينيةالمنتجاتوصارتبمصرالأسرىالفلسطين!قالعاملين

!ثر!علىفلسطين-سوريةفيالمعابدوشيدتمعهاالتجارةوانتعشتمصر

المحليةبالأربابالمنطقةبهذهعاشواالذينالمصريونتأثركحا.يةسالمصالأرباب

عننسمعصرنامصروفي.وأناثبعلالأربابالىوالأضاحيالنصبفقدموا

مثلالمصريةالكتاباتفيالكنعانيةالكلماتوكثرةوعشتروتبعلللربكهنة

المصريينبينالكنعانيةالأسماءعمتوحتى(عربة)كاباومار(قلعة)مجدول

تأثرقدالمصركطالفنوحتى.(الحوري)رووفاتِ(أناثابن)أناثبينمتل

وتصويرباظهإراهتمطبيعيةوأكثرحيويةأكثرفصارفلسطينمعالاتصالنتيجة

العامة.الحياةفعاليات

وظلتالمتأخرالبرونزيالعصرفيالحصونبناءفنفيتبدلعنونرف

وعثر03واسحةبساحةيحيطالغرفمنصفمنتتأ)فالأثرياءببوتخطط

الامطاربمياهويقذفالبيوتأرضيةتحتيسيرللمب،ريرصيننظانمع!!بثلفي

وربطالفترةهذهفيالكتابةاستحمالوكثر.المدينةأسوارخارجالاَسنةوالمياه

التخطيطيةوالالفباءوالهيروغليفيةا!ديةوهيالكتابةمنأنواعخمسةاستعملوا

.11()ْجبيلكتابةثمالاوغاريتيةوالكتابةسيناءفينشأتالتي

ح!(..مق0009-0029)؟لثانيالوجه-2

Phiفمك!فا3neاالفلسطينيةأالاقوامبدخولالعصرهذاويبدأ

الاحتلاللعصاباتالفلسطينيينومقاومةالبلادمنالمصريالنفوذوتلاشيالبلاد

ح!سبفلسطينسكانمعا؟سجا!مبعدالبلادفيالمقاومةتصدرهمثمالعبري

بنسائهمقدموااوربيرنهنودوهمالبحرأرضأقواممننوالفلسطمنصه.يظهرما

عونالفرًحاربهموقد.ومصرفلسطين-سوريةفيليستقرواعجلاتعلىوأولادضم

..011 Al ! ght, Archaeology... op. cit. pp. 69 f

-!65-



السنة).م.ق1741لمهضةفي(.م.ق4711-1!17)الثالثرعمسيصى

علىسوريةالىيفدونهؤلاءأخذفقد.الكئيرينمنهموقتل(حكطمنالخامسة

حسنيوكانوا.البحرطريقسلوكهمجانبالىالتيرانتجرهاضخمةعجلات

وصاروا.)نكسار!ثرأمامهمانكسرواالذتنالحيثيونحربهمعنعجزالتسليح

وساروااوغاريتمدينةلقوةحد!فوضعواوريالم!السا-ليهاجمونذلكبعد

فؤىلصدهمرعمسيسوتهيأ.فلسطيننحومتجهينالفينيقيالساحلطولعلى

وأسماهمالثامنةسنتهفياصطدامهلناوذكر.ضخه!اسطولاوجمعحدوده

التلاحممكاننعرفولا.والزكارة(فلسطينين)و!ثتوالدانونابالدانو

.199()وكسرهممعهميةالبحرصحركتهفيرعم!صيسئتصراكماالفلسطيني-المصرلى

استفادوايظهرماحسبولكنهمفلسطينعلىثانيةهجماتهمالفييي!طينيونوشن

بعجلةأنفسهمثافربطالمحتلةالص-رية،تللعصاةالسكانومقاومةالاضطرابمن

ببدها.والأخذتنظيمهايظهركماعاتقهمع!!وأخذواانفلسطينيةالمقاومة

سيرمعرفةأصحباومنالفترةهذهعنقليلةالأسفمعمعلوماتناولكن

ينتميالذياليحرأ!لأقوامنفسومن.الواقعمنتقرببصورةحتىالاحداتُ

أمونوينقصةفينقرأالذينل+kerالتكريونهناكالفلسطينبوناليهم

Wen Amonع!هق0501َسنةحواليمنالفينيقيالبلاطالىالمصريالهندوب

المتوسطالبحرشاطيءعلىالطنطورة)دورمدينةأنذاكيسكنونكانواأنهم

طريقهفيعندهاتوقفقدهذاالمصريالرسولانحيث(الكرملجبلجنوب

خلالالفلسطينيينمعهاجرواالذينالتكرتونسكنهاالتيفالمدينة.لبنانالى

سنةالبريطانيةالآثارمدرسةنقبتوقدهذهدورهي..مقعشرالثانيالقرن

!231 c 24 - Nالمتأخر.البرونزيالعصرخلالمسكونةكائتانهافظهردورفي

منبالأصلالفلسطينيينبأنالقديمالعهدمنوعاموساورمياأسفار-لرتSو

-VAVص،اعلاهالمذكور،ابراهيمميخائيلنجيبالدكتور111- VAN.
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اسمالفلسطينيينعلىالتثنيةسفرأطلقالذيالحدالى0)112(كفتور

منهناكولكنقبرصجزيرةهيكانتورانالمعرو!انولو.الكفتوريين)139(

الاشارةوان.كبادوكيةأوالساحليةالصغرىآسيامنطقةكونهااحتماليعتقد

تأتىوقد.)149(القديمالعهدمنالخليقةسفرفينراهالفلسطينيينأرضالى

مستعمرةوجودعلىمستندانهوقيلتار،عصسفيزءابىهذأإ"كتاالىالذكرهذا

علىلبنانغربوجنوبجنوبالىجرارومنطقةومدينة.جرارمنطقةفيايرية

الساحلعلىالقديمالعهدفيالفلسطينيينأرضلفظةواطلةت.المتوسطالبحر

هي:الهامةالخمسةالفلسطينييقمدنوكا؟ت.غزةووادييافاةينالفلسطيني

نيةلأرْالسكاتهمبكثرعليهاطغواوالتي)كاث(وجاثرونيا3واوأشدودوعسقا،نغزة

السلطةمنمعارضةالتحولهذايلقولم.معروفةكنحانيةمدزلَا؟تالمدنهذه

الذينهمالمصرييقبأنالقولالىالبعضذهابص!ببيكونوقدوهذاالمصرية

الواقعةالمدينةهيوايكرون.حدودكحرسيكونواحتىالمنطقةهذهفيأسكنوهم

يْالمتوسطالبحرشرقأميالتسعةحوالي)الاخرىالأربعةالمدنمنالشمالالى

الواقعةالمنشيةعرقتلفربما)جاثأما.(القدسالىالموْديزريقواديبداية

ايليوثيريوليسأوجبرينبتغربيونصفأميالستةحواليبعدعلى

olisكلEleuthero)حرصالذ!طالمتوسطالبحرعنلهممدينةأبحدفكانت

عندفقطسشعمرتيقوأسسواءمنهقريباالسكنعلىا)حرصكلالفلسطينيون

للهضبةاإجنوبيةالنهايةفيالواقعة)لؤiطla!صقلعو(ديوسبوليس)اللد

تلشرقأميالعثصرةبعدع!!الخويلفةتلنفسهاهيتكونربماوالتيالوسطى

الكنعانيةالمدنبعضفيوتغلغلهمالداخلنحوتقدمهمعننعرفكما.(الشريعة

.4؟47اورمياسفر"7:!عاموصسفر'111_

.3:33التثنيةسفر113-

(كثيرةاياماالفلسطينيينأرضفيابراهيم)وتغرب31:34الخليقةسفر114-

ابراهيم.ايامفيكانالذيالاولالجوعغيرجوعالارضفي)وكان\:26ئم

.جرد(الىالفلسطينيينملكأبيميليقالىاسرقفذهب
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أرضفيبالسكانيختلطونلابدءإ،دىءوظدوا.لظ!تهمنظراعليهاسيطرواالتي

يعيشونانشأوهاالتيالحامياتفيعاشتخاصةعسكريةطبقةوشكلواكنعان

يأتصلنالمالأسفومع.ألفوهاالتيالأجنبيةالحياةلمتطلباتوفقآَداخلها

كلماتهناكولكنط؟يعتهاعلىنتعر!حتىالفاسطينيةبانلغةمدونةوثيقة

لتعنياستعطتالتي(الرئيس،السيد)صيرينكلمةأمثالمبحثرةفلسطينية

Joliathجولياثهماشضميقوأسماء.الفلسطينيالاتحادرئيس

للاسمالمشابه)وأخيض(Alyattasألياتتاسالاسممعأقرنالذكط)

منهاوالتيعنهماتتناالتيالمصادراخذناواذا.(Achisesأخيسيس

الكبيرتأثرهممدىأسمائهممننلحطالمتأخرةالآشوريةوالحولياتالقديمالعهد

لحكاموردتناالتيالكنحانيةالأسماءمنواضحوهذاالكنعانيةالبلادبحضارة

.وحنونومتينتيوصدقاأخيميليكفلسطيقأمثالد-ولهممنمدةبعدفلسطينيين

بلغةتأثرواقدفلسطيندخولهممنمدةبعدالفلسطينيينبأنالآنعليهوالمتعارف

ملكوجودعننقرأولا.الكنعانيةفتكلموا(انكنعانييىْ)السكانمنالأغلبية

ولكنالواحدحكمهتحتالكليجمعزعيمأولوائهترتينضوونجميهالهمواحد

سلطةأشدودلمدينةكانانهيظهراخادأتشكلكا؟تالفلسطينيةالمدنكل

عليهعثرفخار!يتابوتغطاهعلىمرسومةرؤوسائهمأحدصورةوصلتناوقد.عليه

بلحيةفيهافنراهالسبعبئرقرب(القديمةييليتبيتربما)المشاشخربةفي

الدينطهـيعةعننعرفولا.الجانبعلىمجدولوشعرالأسَةلالحنكعلى

يخبرناحيثالكنعاننبالدينأيضاًتأثرواقدأنهمالمعروفانالاالفلسطيني

.ايكرون)159(فيزبوبولبعلغزةفيDagonلداكونمعبدعنالقديمالعهد

.)699(عسقلانفي(كاتيسأتار)عشتوريثعبادةعنهيردوتسيخبرناكما

.1-5:7الاولصموئيلسفر؟16:33القضاةسفر591-

.501ت1تمسهيىدو-691
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تماثيلثمشمشبيتقيعليهاعترالأزرق-الأخضرالخزفمنأدواتوهناك

ثمغزةالهمارناالربثم.بالهيروغليفيةكتابةمعالمصريةايزي!سالربة

النهرفرص)Sekhetوسخبت(المقدصالقرد)Besبيسالىتماثيل

بالحضارةتأترهمالىتشيركلهااقعهم"وفيوجدتهورصوعين(المقدس

.(799)يةلمصرا

3Tellاlْطءالقاسيلةتلفي،تالتنقيبوان Qaأبنيتهمكثرةع!!تدل

حر!لةأوثورةعنالقديمالعهدفيدليلأوأثرأي!ناكوليس.الفترةهذهفي

أهلتكاتفعلىيدلمماوهذا)189(فلسطينسكانقبلمنللفلسطينيينمعارضة

العبريةالعصاباتلمواجهةالفلسطينيينمنوغيرهموعموريين!غعائيين"نفلسطين

وبدخوله.الحديدمنمصنوعةقويةأسلحةلهمتكاالفلسطينيينوانخاصة

نأمعناهليسوهذاالحديديعصرهافيالبلاددخلتكنعانلأرضالفلسطينيين

وانتثصرعمولكنهالفلسطينييندخولذبلفدصفينفيمعروفآَيكنلمالحديد

التنقيباتمنأتتناالفلسطينيةالمدنيةومعالمبالحضارةمحرفتناوان.بدخولهم

السهلفيالفخارمنجديد؟وعظهرفقد.النقبومنطقةفلسطينجنوبفي

فهايةحتىوبقي..مقعثرالثانيالقرنمنالاولىالعقودخلالالفلسطيني

ومجيدووبثلالناصبةوتلزوربيثمواقعفيعليهعئركما.اللاحقالقرن

صاربقليلكنعانأرضالىالفلسطينييندخولقبلانهونعرف.العصرنفسمن

منفوقهاوضعبثصريةبأشكالطينيةتوابيتفييدفنونكالمصرييقالكنعانيرن

القرنيقفيالتواببتهذهمثلنلاحظكما.الخ...بشريةتماثيلالحلياالجهة

تلفيالفلسطينيالفخارمعالفلسطينيةبالمدافنعئصروالحاديعثصرالثاني

926..117.Olmstead, History... op. cit. p

.118 .J .C Greenfield, " The Philistines ," in George Arthur

Buttrick and others Interpreters' Dictionary of the

.Bible,Vol,691.كلا)397.2 111, (New York
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اتوزيعوان.الحديديالعصرمنشانبيثومقابرغزةفربالجنوبيالفرعة

شغلوها.التيالمناطقحولللنظريةطبقاًيسيرالفلسطينيينلفخارالرخرافي

نأويمكن..مقعثصرالثانيالقرنمنالاولىسنةالخمسينالىفخارهمويؤرخ

العنصرجانبالىمحليةوفلسطينيةوقبرصيةمصسيةتأثيراتفخارهمفينلحق

المحينيةالتماذجأمثالكئيرةرسومافخارهمفيرلىوْ.11،يمصينيالرئيسي

الفلسطينيونيكونوربما.)911(مالطةوصليبوالطبورالسائرةوالحلزونات

.29(البحار)ْفيالبعيدةوالأسفارالبحرركوبالفينيةيينعلمواالذينهم

معيتزاوجونبعدهالعبريونأخذعسكريآَاحتلالاالعبريالغزوكانلقد

كلفيالأقليةظلواولكنهممعاهداتمعهميعقدونأوالأصليينالسكانأهالي

العبريةالعصاباتتقسيمعنالقديمالعهدويخبرنا.القديمالتاريخعصور

المقبلةالعبركطالاحتلالوفترةالعصرهذافيفلسطينمناحتلوهاالتيللمناطق

الفترةهذهفيفلسطينعنمعلوماتنابأننعرفأنولناعفهـ.الاثنىقبائلهمعلى

البلادسكانمنالساحقةالأغاجميةحياةعنمعلوماتناوكذلكجدآَقلمِلةالحرجة

اللاحقة.العصورخلال

منذصارالذيالقديمالعهدهوالعبريالاحتلالفترةعنمثلافمصدرناء6

جانبالىخاصةنظروجهةمنولو)معاصرةأخبارآينقلسليمانزمنحوالي

الىنظرتهولكن.تاريخيةوثيقةيعتبرأفيمكنلذا(حذربكلأخذهاضرورة

الأقليةالىالكلياهتمامهويركزناحيةمنوالأساطيربالقدريؤمنعقائديةالتاريخ

السكانمنالساحقةا!ثريةمتجاهلانظرهاوجهةموضحاَفتهطالعبريةالحاكمة

الأوضاععنكاملةصورةيعطينالاالقيمةمحدودصاروبذلكثانيةناحيةمن

.911,.T Dothan, The Philistines, in Antiquity- and Survival

11..op.cit. Vol

الدكتورترجمة،وفلسطينولبنانسوريةتاريخ،حتيفيليبالدكتور012-

.69-401ص58!\(،)بيروترافقوعبدالكريمحدادجورج

-079-



الاردننهرمنابععندالعبرية*anدانقبيلةسكنىعنفيهفتقرأ.العامة

لايشالكنعانيةاخدينةقديمآكانومركزهاالىلأردنواديمنالمرتفعةالنهاياتفي

shْأaأشيرقبيلةوسكنت(القاضيتل)ألAsherالساحليالقسمفي

الثصرقيالشمالالىصغيرةبمنطقةبنيامينقبيلةوس!توالكرملالسهلمن

الخ...ومزباحوقبيةوأريحةالقدصيشوعكتابفيجاءكماوشطتالقدصمن

منطقةوامتدتالاردرْنهرمنالثصرقالىالجبالمنالجنوبالىيهوذاوقبيلة

والخليل.لحمبيتمدينتيحتى(القديمالعهدادعاءحسب)سكناها

الاردنمنالغربالىالجبالمنالوسطيبالقسميوسفقبيلةوسكنت

فيلةواحتلت.شخمحتىبئلمنالمنطقةافرايمقبِيلةوأحتلأت.بثلبضمنها

التيالمنطقةمنالشمالوالىباشانجميعجلعادوشمالالاردنثهـقفيمناسة

السبعبئرمنالشرقالىواستوطنتفأحتات(سيميون)شمعونأما.احتلتها

فيالمجيبسهلمنالممتدةالمنطقةفيالاردننهرمنالثصرقجادقبيلةواحتلت

قبيلةواحتات.الثصرقيالاردنواديومنطتهةالشمالفيجاببوكحتىالبضوب

فياستوطفتفقدزوبولومقبيلةأما.الاردننهروغربشرقإدءبادىءروبين

الجنوبيالقسمايسساخاراحتلتبينماالجليللمنطقةالجنوبيةالحافةعلىالجبال

بنيمرجسهلبينعامر)929(بنيسهلالغربمنيحدهاالتيالجليلجبالمن

نفتاليقبيلةأما.الناصرةومنطقةالشمالفيالبطوفوسهلالجنوبفيعامر

الأعلىالجليلجبالمن.الئصرقيةالحدودطولعلىواستوطنتاحتلتفقد

تحتللمالمحتلةالعبريةالعصاباتقبا!لهبأنالقديمالعهدمنويظهر.واياسفل

كافةسكنتعندماالادانتتحركفلمواحدد!قصفيهاوتتركزالمناطقهذه

التيالأمورهيوالجرأةالشجاعةوكانت.أماكنهافيكلالعبريينالمحتليققبائل

الاحتلالغايتهجعلءجتمعفيطبيعيوهذامجتمعهمفيالتصدرالىبالرجلتدفع

وحرقومساكنهمبيوتهموتخريبالأصليينالسكانقتلأفرادهوديدنوالاستيطان

84-53,.121.Noth, op. cit. pp
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مناسةقبيلةعوائلافقرمنعاثاتبأنجدعونأخبرنافقد.وقراهممدنهم

الشوناميةوالامرأةو،بجيل،النساءعلىالشيءنفسويصدقراعبآولدوداوود

العهدأطلقوقد.بيتيهماشؤونوادارتاأزواجهنمنالمجتحفيقيمةآكثركانتا

عصراسمالعبريينبينالملكيةونشوءيشوعيسميهمنوفاةمنالفترةعلىالقديم

هذهعنلديناالذيالمصدرفأنالقولأسلفناوكما.(شوفيطمفرد)القضاة

تاريخبمصدراًاعتبارهيصعبالذيالقديمالعهدمنالقضاةكتابهوالفترة

طبيعتهجانبالىيسطرهاالتيالأحداثبعدطويلةبفترةكتبلأنهعليهيعتمد

فيهانلمسعامةاهورمنيخلولاالكتابولكن.بالأحداثالخوارقوربطهالا.سطورية

العصرطبيعةعلىأضواءلناتلقيلأحداثأصداهتكونقدالتيالرقائقمنآلكثو

لها.الخاصالعقائديوتفسيرهالضيقةنظرتهالكتابةلمدونانولوالعامة

اسرائيلبنووفعل)الهامةبالعبارةالقديمالعهدفيالقضاةكتابفيبدأ

منأخرجهمالذيأبائهمالهالربوتركواالبعليموعبدواالربعينيفيالثصر

.الربوأغاضوالهاوسجدواحولهمالذينانشعوبآلهةوراءوساروامصرأرض

فدفعهماسرائيلعلىالربغضب...وعشتاروثالبعلوءبدواالربلمتَركوا

الوقو!ع!بعديقدرواولمحولهمأعدا!مبيدوباعهمنهبوهمناصين1ايدي

أقسمو-لماالربتكلمكماللشرعليهمالربيدكانتخرجواحيثما.أعدائهمامأ

ناهبيهم.أيديمنفخلصوممقضاةارباوأقامجداًالأمربهمفضاف.لهمالرب

مصريعاْحاثوا،لهاوسجدوااخرىآلهةوراءزنوابليسمموالمأيفهآَولقضائهم

توضحفالعبارة.()229(الربوصايالسمعأباؤهمبهاسارالتيالطريقعن

فيهاونرىذكرناهاأنسبقالتيالاسطوريةالكتابطبيعةشيءكلقيلىلنا

البلادفيالكنعانيةا!ثريةبحضارةتأثرتقدالعبريةالعصاباتأفرادانكيف

يكونقدالحقيدةعلىالتأثيرانوالمعروفومظاهرهالكنعاننالدينبمعالمفأخذوا

العبريةالعصاباتتأئرمدىعلىيدلوهذاذلكالىوماوالتقاليدالعاداتمنأبطأ

.101-3:17التضاةسفر22-1

-172-



علىالقديمالعهدكاتبفسرأمروهوالكنعانيينفلسطينسكانبحضارةالحميق

الحبارةفيوردتالتي،سريعآَ"و-للمة.الأحداثمنللعبرييقحدثماضوئه

علىالكنحانيةللحضارةوالسريعالنطاقالواسعالتأثيرمدىتوضححيث!مة

وردتالتيأعداءوكلمةفلسطينسكانمقاومةشدةتوضحكما.يينالحبرالمحتلين

القديمالعهدزعمحد"فحلى.هوياتهموتنوعالمقاومةعناصركثرةترضحبالجمع

منفئةهقاومةمنينقذهم(قاضياًيسميه)ز!كيمواخرىأونةبينيخرج-لان

وقد.جراوهلماخبريمقاومةفئةبيديقعونماسعانولكنهمالمقاومةفئات

ضمصونقبيلتافحاربتهمالعبرييينا!لفتوحةالقريسكنةمنوكثيرالكنمانيونقاوم

بيزيكني3أدوقائدهموقتلواBezekبزيكمدينةعندودحرتهمويهوذا

ميلينبعدعكلىالحاليةبزقاِتيهبرنِوإننك--ق!.بهومثلواالقضاةسفرادعاءحسب

منمقربةعلىالواقعةالاسمنفستحملالتيتلكأواللدشرقجتوبفقط

الاستيطانيالعبريللاحتلالالمقاومةعصرمنالوجها!"وخلال.القدص

.للبلادالوسطىالهضبةبموَازاةالواقعةالتلالفيالعبريةالقبائلاستوطنت

وأحْرينكبارستةقضاةبين(القضاةسفر)القديمالعهدكتابويفرق

منهم.كللعبها!دىبالأهمي!-بعضهمعنيختلفونالعددبنفسصفار

بالقوىحرتحهيرلطالذياوثني!ا123(أولهمكانالكبارفالقضاة

العبريينهذاخلصفقد.لهوخططتاهـالضمصقادتهالتىالمنظورةغيرالألهية
--

ارام)الآرامييقبهميقصدربماالذلىكوش!اتءيثساثيمخطرمنلهمبقيادته

تعبيرحدكلسنواتثمانيلمدةالعبريينالمحتلينالآراميونقاومفقد.(نهاريم

كانالقضاةهؤلاءوثاني.لهم)249(أوثينلبتخليصأخيرأانتهتالقضاةسفر

مقاومةالع!بريينعنصثانهيقولالذيEhudايهودالقضاةسفريسميهمن

.71-3:1القضاةسفر123-

..124 .R .T.O Callaghan, Aram Nah! raim, (Roma, )4891، pp

.ث!م!أ-لمح!!.
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Eglonعجلونملكهمقاتلاسنةعشرةثمانياستمرتالتيإيينالموآ

عنهماجاءنامالأناوثنيلأوهذاهوداعننفصلأننريدولا.جيشهموداحرأ

اليهاأشرناانتيللاسباب،ةالقفسفرأخذوصعوبةالاسطوريةبالاحداثمليء

.c)25؟الحقيقةمأخذعنهماوردماأخذيصعبوبذلكتاريخيةكوثيقةسابةآَ

بالاشتراكفعالياتهاأ-تالتيديبوراالقضاةسفريسميهاشكانالقضاةوثالث

قياستوطنتالتيالعبريةالحصاباتهذاقادوقد.Barakباراقمع

التيالكنعانيةالمقاومةقوىالقضاةسفريدعيكماحاربفقد.فلسطينشمال

تابورجبلقربالأخيرمعاصطدمالذيخاصورملكJabinيابينقادها

Taborحسبذلكفيساعدتهوقد.قيشونواديبأسفلمجيدووسهل

خاصورملكجيشضدالنصراحرازعلىفيدوتزو%ءدبوراالىتمديمالعهدادعاء

الأدبنصوصالقديمالعهدفيد،وراقصيدةتشابه.سيصرابقيادةألقالذي

منطقةفيمنعزليقالعبرييقالمحتليقكوند،وراقصةوزىجن.اوغاريتمنالكنعاني

بالقولالقديمالعهدويستمر.وحدةأيبعضهممعابصثمترلافلسطينمنااتلال

كانواالذين(هدينأهالي)المدِشيينسلطات!تذلكبعدوقعواالعبريينان

والذينالثصرقيالحقبةخليجوشاطئىالعربيةالجزيرةغربشمالفييتهطنون

..مق0012سنةحواليدجنتقدالجمالبأنعلط.جمالكراكبيعنهمنقرأ

الجملفانالآنيصعبوهذاصحيحاْاله،ببهذاالقديمالعهديذ-لرهماكانواذا

حورانمنطقةالىسرحانواديمنفأنطلقواوخفةحركةالمدينييقهؤلاءأعطىقد

العمالقةمحرفينالتلالمناطقالىوجههممنفهربواالعبريينالمحتلينعلىموثرين

سفريدعيكمافظهر.c?1r)غزةحتىفلسطيندخ!واالذينالثصرقيةوالقبائل

قبيلةمنانهعنهويقولجدعونيرسميهالح!ريينالمحتليقبيقشخص!القضاة

,eStory of Ehud, JBL؟.E .G Kraeling, Difficulties in t12.ي
021-502..Vol.5،4391(،)5 pp

.1-6:6القضاةسفر126-
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الىومااليهوتحدثجدعونوأمراليهالربملاكنزولويذكر.العبريةمناسة

بمساعدة)جيشهجدعونتنظيمفيويفصلالاسطوريةالخارقةالامورمنذلك

يقولكماالعبريونسألهوهنا.ل!دعونأخيرأالانتصارتمبحيثهذاالربملاك

لهولدتجاريةلجدعونوكان.رفضلكنهمل!نفسهيعلنانالقديمالحهد

يصبححتىالسبعيناحْوتهقتلعلىامهذبيلةمعاتةقالذيابيمالكاسمهولدأ

وبقىشخمفيمل!ابيمالكونصبالحمليةتمتوفعلالأبيهالوحيدالوريثهو

عليهمانتصرولماوحاربوهشخمأ!لبهغدرثمسنيقلثا،ثكنالعبرعلىمل!

أرْمنخوفأبقتلهغلامهفاْمررأسهشقإ-*رامرأةرمتهبانتصارهيحتفلوخرج

.V(NY)قتلتهامرأةانعنهيقال

شضالعبريةالجموعقادحتىشديدءمقاومةال!برييننيونالعوووقاوم

أهلقسوةمنهمي-أأجلعادمنJephthط!يفتاحِالقديمالعهديسميه

منويظهر.مكاناسمأيضاَويفتاح.نفسهع!!قطعهلحلفا،نتهوضحىالبلد

لمبحيثنييىْآْتفمأزية-للعمهالمقاومةوقفمنتمكنيفتآحِأرْآلقفمآسفَروصف

افرايمقبيلةلأفراديفتاحشاؤولَإوَأدْ+دبحأيامحنىلهممقاومةأيعنبعدنقرأ

.OTh4نةسهاالعبريةالعصاباتأفرادبينالداخليالصراعالىيشيرالعبرية

هذهفيفلسطينشعوبمقاومةقادواالذينالفلسطينيوناصطدموقد

قصةفيالاثنينبينالصراعهذاصدىرؤيةويمكن.العبريةدانبقبيلةالفترة

عليهمأطلقالذينالرجالمنهذاشمشونوكان.ر14بالبالمعروفشمشون

لاالذي)الرجلهذااسمويوضح.دانذبيلةمنوهوأيضأقاضياسم

والعدالة.الحقربشماشىالربي،دة(الآرْلحدتاريخيةوثبقةأيفيعنهنسمع

عنهالقديمالعهديرويهاالتيالقصصرجميعفيواضحاًالأسطورلىالطابعويظهر

53-55ْ،33؟1-6:!؟!8:23،2القضاةسفر137-
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.المتميزةالاسطوريةولطبيعتهاالتاريخيالسندلفقدانهامنهاأيذكرنريدولا

بهاأظهر!لتيالفلسطينيينمعآلعلأتوضغومنها

قبلوذاكويهوذادانقبيلتيع!!الفلتِميطينيين!سيطرةأيايماثبّطوتيةخوارقه

مااذاولكنهانهْسميْبالقاضيولو.العبرييقالمحتلين!كلليللملكشاؤولتسلم

ربماالذينالقضاةبهقاممايوازيلانراهالقفماةكتابفيعنهسطرَمارأينا

همالقضاةبأننعرفأنوعلينا.حقيقيةشضمياتوهمهوكانانقبلهأتوا

الله.قبلمنمرسلونالقديمالحهدباعتقا"دهمالذينالمحاربينالأبطالمن

عليهيطلقمنفاْ!لهمالصغاربالقضاةالقديمالعهديسميهممنأما

وشدةضغطمنالعبريينخلصزعمهحدعلىالذيShamgarشامكاراسم

ناوا)خريب.لديهثوربمهمازشتم!ئةقنقغقتلأنبعدالفلسطينيينمقاومة

يكودْفقد.فينيقيوربماحبشىأوآشورييكونقدبلبعبريلبصشامكاراسم

شيمي!الربوِمعناهِالمقطصمعShimigشيمي!منمشتقاسمه

-Benطناثأبينيكانشمِاميهإيي!ال!عطى.أعطىقد(خوريا"اوهو) Anat

اناثابنبأسمشضىهناكانالثانيرعمسِيسالفرعوننصوصمنونعرف

الفرعوخصممثيرأأيدسورك!،حرقائدكان

عينيفيالثصريعملوناسرائيلبنووعاد)العبارةالقديمالعهدفينقرأثم

الكنحاني(بعلالربتماثيلبهويقصدبعلجمع)البعليموءبدواالرب

آلهةر(صيدا)صيدونوألهـء(الآراميين)آراموألهةوالعشتاروث

حقيقة(يحهدوهولمالربوتركواالفلسطينيببئوألهةانحمونيينوآلهةموآب

باحترامهمالسكانلهـؤلاءتزلفهمحتىوربمافاسطينسكانبأديانتأثرهمتؤكد
*

Tol!قياتلعالقديمالعهديذكرحيتءبطشهميأمنواحتىلأربابهم

ثلاثةلمدةلشديدةالمقاومةعناصرمنالعهريينوتخليصهمدودوبنفواهابن

وعشريناثنتينحكمالذي13،لالجلعادييائيربعدهخلفهعامماوعثمرين
!!



.)912(مدينةثلاثونولهمالقديمالعهدقولحسبولدأثلاثونلهوكانسنة

وقد.(السريعالحصانمعناهعربياسمهوان)لحمببتمنأبصانتبعه

الملكأجدادومن(Ruthروث)راعوثزوجبوازا)جمعضاعتبره

واسمه)ايلونالقاضيبعدهأتىسنينسبعإصانأبقيوقد.13(داوود)ْ

القديمالحهدادعاءحسبال!برييقبينىقفبىانذيالزإولوني(أيفصاًلمكاناسم

دامتالذيالفرعتونيهليلبنءحبدونالقاصْصيبعدهجاء،13(ااسنواتعثصر

.)132(سنواتثمانيالقديمال!هديدعيكماالعبرييقللمحتلينقيادته

شضىظهرفلسطيقأهلمنالعبريينالمحتلينضدالمقاومةاشتدادوفي

عليهويطلق(اسمهاللهأواللهاسمإماومعناه)شهوئيلالقديمالعهديسميه

الرامهبلدمنElkanahنهالقاابنانهويقولوالقاضياللهكورجلوالش!أكاهنا

Ramah(اريماثيات!ونربماوالتيArimathiaالواقعة!الجديدالعهد

لمemphisرمفيستكونوقد(الحاليةاللد)ديوشوليسمدينةمنمقربةع!

شرمح!شمالأميالتسعةحوالية!دعلىالواقحة(الحاليةRentisرنتيس)

عثصراثنيحواليالحاليةريمهبيتلموقعهايفضلونالباحثينمن6كثيرانولواللد

المقرونةالاعمالمنبسلسلةالقديمالحهدويقرنه.(بثلغربيشمالمياد

بموافقةال!برييىْالمحتلينأخبرالذيفهوباللهوعا،قتهزبوتهعنويتكلمبا&جزات

عليهممل!آي!ون،ينهممنشخصباختياروأمرهمعليهمالملكيةلاعلانالرب

ملكأولمسحالذيوهو.وتزايدهاالبلملأدأ!لمقاومةأخطارضدويقودهم

ناكيفالقديمالعهدفيونقرأ.(شاؤول)عليهمالعبريونالمحتلوناختاره

العمونيين.مقاومةفيدوره!مبالقرعةشاؤولاختارقد(صموثيل)شموئيل

.3-ه:01القضاةسفر!12-

.\8-.:13ائقضاةسفر013-

.1-12:112القضاةسفر131-

.\13-ه:12لقضاةسفر132-
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ملكذبحالذينفسهوهوالعمالقةبحربشاؤولعلىأشارثموالفلسطينيين

كملكداوودسأومسححبآَالملكهذابتركشاؤولتصرفعلىغاضبآالعمالقة

خوفداودوهرببالأمرعرفعندماشاؤولأغضبمماالعبريينالمحتلينعلى

.أئبياء)133(القديميم!مميه!صالعثدممنجماعتهمعشاؤولبطش

الهمدفيبصموئيلالخاحمةالفضولطبهتمتازالذيالاسطوريالعنصورغمو

ضدالمحليةالمقاومةاشتدادالىبوضوحتشيرفانهاارقالضواعتمادالقديم

-لانوالتيلمواجهتهميفبربىوركأتوحيد-.تلجهيرالاخيرينوشحورالعبريينالمحتلين

الزمن.منلمدةالمقاومةصدفيكبيرأثرلها

.12-هالاولصموئيلسفر133-
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السمادلوا!لى"ول

فلسطينف!الكنعاني-.!ر

..مقv'0-0009حوالبمأهبرياالاحتلالقنرة

(..ق0001-)0201عليهممل!شاؤوليونالبسالمحتلون،أعلنوت
---حم!-

من.الخ...وا)حيونيينالخكوصعلىاتفيعانيينلمنألملكيةثربفآخذين

الاحتلالدعاثمتتبيتفيفش!!دالملكهذاوللَان.والعراقومبضالممالك

Gibeahجبعةقريةمستوطنيمنقيسبنوضاؤول.ا،ْعاومةوامأف

--

لىوكانت(القدسمنالشمالالىأميالثلاثةبعدعلىال!ولىتل!:)الكتكية

ومعلوماتنا.الصخرمنمبنيةقلعةذاتصغيرةقرية.قا.معثمرالت!يالقرن

تاريخيةوثائقأيهناكليسحضثفقطالقديما!هدامنمستقاةضاؤواةعن

يْدولْىالكتابهذامنلشاوْوليعودوما.لناتذكرهلهمحاصرةنو-عأ!من

نكونأنفعلينايكنومهما.الأحداثعنالزمنحيثمنبيدة.ليص!تفترة

أولانالقديمالعهدفيخبرنا.علاتهاعلىفيهالواردةا!ر؟تيلتضرءسن

التيالمنطقةفيالفلسطينيةالحاميةعلىقضاؤهكانهذاشلأولبءبمعل

منهذاعملهنتهجةالفلسطينيونهاجمهوقد.(جبعةيةص)قبتضعال!ا

!عتلفوقمخماسقرية)ج،ولhmas"مكهاشعهدفهص!ابنبكل

عنالقديمالعهدلناوذكر.(القدسمنالثصرقيلالشمالال"ميالصبمةبحد

المقاوبيقالفلسطينيينصبفوففيتحاربالحبرييقاا!تليقفيجاعه،!يرد

()9(الفلسطينييقمعكانواالذينبرانيونوالص)نقرأجث!لابسللاط!ص

وأالمقاومةوشندةةنرربماللثقةالحبريينآ!تلينيد.قى4!ألمس

كذللثونقرأ.بالسكانا-.ْ.--!بهاالتيلجيقو!جلدتهم/.!!لاصشكهض

---ء-"،.في-.إ".-21حلأ*14:1!وس"ولاسكل-1



فلسطينمناطقفيكحولهممنلناهعروفيقباتواالذينللعمالقةشاؤولحربعن

ومساهمتهم.صلملشمالالىالفترةهذهفيالعمالقةتقدمعلىيدلأمروهذاالجتوبية

وتمكن.الَ!لمجرييقالمحتليقمقاومةفياإجملادسكانمناخوانهمبقيةمعالفعالة

مدةطيلةشاؤ"وَ،ليانشغالالىالقديمالعهدويثصير.تقد!مايقافمنشاؤول

حدةكمتداد104علىكذلكيدلأمروهو)2(الفلسطينيينمعضروصحربفيحكمه

جبلعفلدالفلسطينيينمعلشاؤولمعركةأخروكانت.المقاومةعملثات

منحدراتهءبلىتقعالتيبيسانمنالغربالىأميالستةبعدعلىالواقع)الفقوعة

جلبوعاثوللجبلوردآخراسماسمهايشبهالتيجابونقريةالجنوبية
ا-

Gilboa)إلجبالم!/يستفيدحتىاختارهاقدشاوْولانيظهروالتي

تنفعهولعم.الفتا-لةالفلسطينيةالمقاومةأسلحةمنوجيشهلحمايتهنفسها

شاؤولوذيحجيوشهان!صرتحيثالمقاومةضرباتأمامالموقعستراتيجية

العمالقةكأ2شابًبأنالقديمالعهدوأعلمنا.جاناتانابنهومنهموأولادهنفسه

هوياتكثرةعلىواضحةدلالةتدلحقيقةالمعركةهذهأثناءشاؤولذبحقد

الحبريينالمحتدثنجيشوانكسار.الفلسطينبرن)3(قادهالذيالمقاومةجيش

لهاأخذ6تالملكوانخاصةالعزائمئبطوانلابدالصورةهذهئحىوتمزقه

لموقعاخضسارهمورغم،جماعتهذكورجميعاستنفارهعلىيدلمماأولادهجميع

فيلمقاومينا2استماتةعلىبوضوحتدلهذهكل،عنهالدفاعيسهلستراتيجي

/،.العبريينالمحتلينضدفلسطين

شاؤولائكلأنهندمالرب)الأقوالشاؤولعنالقديمالمهدفيونقرأ

منلسيءرروج2وبغتهشاؤولهعندمنالربروحذهب)و،(W(اسراثيلع!

وْوس!إكل!بم-ْ"،.49:52الاولصموئيلسفر-2

.1:6،8الثانيصموئيلسفر-3

ختن3!".س.15:34الاولصموئملسض-2

!"س--ء18-!



هذاشاؤولبيقالخلافحدةضوءعفدرسناهامااذاوالتي()5(الربقبل

علمؤ!ثراتتكونقدالعمالقةملكعجاجمصلعنالاولاحجامحولوصموئيل

الفصولنفسفيونقرأخاصةوحضارتهمالمحلييقبالسكانشاؤولطتأثرأحتتآل

الكنعانيين.منالبهـيونالمحتاونأخذهاالتىوليييقىباشاؤولطربعن

برجالامنهايبقلمالفولتلعندقلعةعلىأربرايمالاستاذاعثروقد

شاؤولع!رالىفقطالفخاربدليلالمنقهونعزاهااك!ارجدارمنوجقءزإوية

آسيافيالحيثيةبالأبنيةشبيهةعمارةذاتوهي.العبريالاحتلالفترةمن

ساحقأالفلسطينيونقادهاالتيالمقاومةا؟تصاركانوهكذا.)آ(الصغرى

وصارالأردنواديحتىالمتوسطالبحرمنالمؤديالواديطريقعقوسيطروا

أدنى.أوقوسينقابالمحتليقع!!التامالانتصار

LIT)داوودالحبريينالمحتلينلحكماختيرشاؤولوبمقتل - N. -'I

الأصلفيكونهعنالقديمالعهديزبرناوالذيلحمببتمستوطنيمن(..مق

منارْلتهمنيظهرماحسبجسورأالإنيةقويالقيثارعلىالضربيتقنغنمر)عي

الىهربداوودوقد.ياهاقتلهنفلسطينيواالمحاربGolإathلياث()جولياثكو

.الطرققطاعمنعصابةرأسوأخيراَبالفلسطينيينوالتحقالمقاومةمعسكر

يقودرنكانواالذينالفلسطينييقالىداوودلهربسببماالقديمالحهدفيفجدولم

معالفلسطينيGathجاثملكأخيثرخدمةفيدخلحيثالمقاومةخركة

لعصابةكرأسعملهيكونوقد.جلدتهأبناءبالمحتليئيضربوصارجماعته

لحك!هملهالمحتليناختياريكونوقد.المقاومةمناليهانيطتلتيالمهـ!مةمنجز-

.16:14الاولصموئيلسفر-5

,W..F Albright, Excavations and Results at Tell el- Ful
Gibeon of!3,)lu Annual of American Schoolof)

.Vol،ثأ)4291(ة I(,!لAASO)ط،Orinental Researc

121-012..Albright,Archaeology... op. cit. ppلالأ.+.

-181-



انصْمالتيالفئةيترككيماالامنهراءينوكفرغناحيةمنخطرهاشتدادمنمتأتياً

والمقاومةالمحتليقبينالعلاقةتحسنباحتمالفكرواقدانهمأواخرىناحيةمناليها

ناحيةمنمعهموجيا!كلتِهتعاونهمنالمتأتيا)بوحبهمبهثص!مأساسعلىباختياره

نأولنا.المحتلينمحاربيفلولتنظيمتمسيحهبعدداوودأخذوفعلا.ثالثة

لذاقرونبعدةداوودموتبعددونالقديمالعهدمنالأ-.باركتاببأننعر!

اعطاءمدونيهاعتمادجانبالىتاريخيةكوثيقةحولهدونهبماالاعتدادجدأيصعب

الثانيصموئيلكتبعنهتعكسهاالتيالصورةعنتختلفلداوودطيبةصورة

فيها.التناقضاتكثرةمعوالملوك

شبهلهمركزينظامالىقبليحكممنالانتقالحقآنلحظداوودحكموفي

التيالخليلفي-داووَدمسحَوقدوقتذاكبفلسط!قآتمخيطةاحمدواخظمكبير

الىكتآبعحكمهمِنالاولىالسبعةآلسنَواتخلالتهتخ!مركزاًْاتخذها

ايثسبحاللواءتحتمنضويةالثسمآتيةيةالبسالة*ائلوكا؟ت.)!\(الفلسطينيين

IshbaalأبنرقائدهبيدطيحةأداةكارالذيَشاؤولابنAbner

حص-

وأرجع.شاؤوليحتتهاكانالتيالمنفقةمنسيطرتهتحتمالداوودسلمالذي

المحليةبالمقاومةداوودالتحاقيكونقدآلذيتثتآؤولابنةميكاَذزوجتهداوود

وردضهلهاوالدماسحبفيالسببجلدتهلبنيباَقتقرضوقيامهالاحتلاللقوى

التاجفيحقلهصار(شاؤولابنة)لَزوجتهداوِدِوبارتجاع.لزوجها.تسليمها

تبقىماتصفيةعلىداوودفحكلالَمحتلينلحكمرأسهعلىضاؤولوضمعهقدكانالذي

التجاقهعلىلامت-اوودقدالقبائلرؤساءانويظهرالذكوَرآ+3َ*شاؤولَأولادمن

.نحن()9(ولحمكعظمكذا)هولهئلينقائروخساأضرارمنومابالمقاومة

.7,Bernard Anderson, Understanding the old Testament

,.Englewood,Cliff.)9591،.ع.134 .N )J

.1-21:4الثانيصموئيلسفر-8

.\:5الثانيصموئيلسفر-9
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التيللمنطقةعاصمةلتكونالقدساخيياركانتلداوودخطوةواول
-----!حص-صص-

وغير.(اليبوسيين)الخورييقبطوناحدىبيدآنذاكالقدسوكانت.يحتلها

.1(داوود)ْينةمدوأسماها(اورلثسليمأيروثعمِروال!-شالقذسراسمداوود

مننعرفهعموريربوهوشاليمالرببمزباسِيممهمأورشليموالاسم

سلاميمثلشاليمانوقيل.شحرهـأمهَمغالمبت:لوحيهشمرهراسنصوص!

القدصمدينةربهوبأسمهالمدينةسميتالذيشاليميكرنوانولابد.المساء

.عثتارالعربيالربنفسههوهذاشاليمبأنونعر!.داووديحتلثاأنقبل

كيمو!ثىالقوميموأبربمعهذاعثنارمزجموآبعا!لميشعالملكيهابةوفي

-743)الثالثيلاصرتجلاتالملكحولياتفيونقرأ.ضنار-ضكيمروسحي

سماخولدنرىبآموعلىكملك(نسلما)Shalimanلهانوليماشاسما(0م.ق427

..(شاليمأوجدهاالتي)المدينةمعنىنفيكو.4اسهتركيبفيشاليمالرب

منهوالسلطةالأوامريتلقولْىالذينالرجالمنالكتيربلاطهفيداوودوجمع

التيالفترةفيجماعتهمنكانواردماوالذْمباضرة

بالمقاومةثم(القديمحممكطييملعهدكقاقضاها

بهمالبالغةلثقتهالمباشرةحمايتهفييملِيهميعتماالآدطوصار.المحلية

داوودتصميىْجانبالى.بغيرهمثقتهوقلةأعدائهكثرةالىيشيرقدأمروهو

فلسطينمنمتوسطموقعفيوالقدس.بهاالقلعةفينفسههووسكناهللقدص

القادمالطريقمعالجنوبفيوالخليلالشمالفيثخمبينالطريقعضدهايلتقى

ليستوالقدس.المتوسطالبحرمنوذاكالثصرقفيالاردنوواديأريحةمن

joالقاالشخصوان.بهاالمحيطةللمنطقةبالنسبةحتىأوفلسطيقمننقطةباْعلى

بأنونحرف.بهاالمحيطةالتلالعبراذاالاالمدينةرؤيةيمكنهلاجهةأيةمناليها

الغربيوالجنوبالغربالىعليهاعنرقدوالوسيطالقديمالحجريالحصرمنأثارأ

.5:9الاولصموليلسفرا-.
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-الحجريالعصروفي.القدمفيسحيقةعصورمنسكناهاعلىتدلالقدسمن

يصعبجماعةقبلمنمسكوناْالقدسمنالثصرقيال!خوبيالتلكانالمعدني

العصرالىتحودقبورعلىوعثر.ومعدنيةفخاريةآثاراًتركتهويتهامعرفة

فلمالمتقدمالبرونزكطالعصرفيأما.الزيتونجبلمنحدراتفيالاولالبرونزي

خلالالمدينةتوسصتوقد.سورذاتايكرات8-9عنالقدسمساحةتزد

هذاالىيحودسوربقاياعلىعثرحيثالشمالنحوالوسيطالبرونزيالعصر

خريتونواديعندلهمبقاياوجدتحيثالهكسوسبموجةتأثرت-لما،الزمن

ارتاربما)خيياعبدواخناتونأيامحاكمهااسمويدل.لحمببتشرقجنوب

النهايةالىبقيتالمدينةوانولابد.حيثيةربةخييالأنالحيثيالتأثيرعلى(خييا

حزقيالنسمعحيثالخوريبأصلهامعروفةجماعةوبهاعموريةأكثريةذات

تصيناتتعوديينللخوربأنونعرف.؟(()9حيثيةوامكعموريأبوك)يخاطبها

الصعبومن.الرئيسالقدصتلمنالشرقيةالمنحدراتعلىاكتش!تالتبمالمدينة

منبذللثالخاصةاننصوصانحيثالقدسمدينةداووداحتلكيفمعرفة

سفرفيالقدسباحتلالالخاص!والنصغامضة(القديمالعهد)الوحيدمصدرنا

داوودالقدصاحتلالمكنوقد.بهإ!\(الاعتداديمكنلامزورأًالثانيصموئيل

وأحرقمعابدعاوهدمبيسانفخرب.الواسعالكبيرالسهلنحوبالتقدم

أسوارها.

الاسميحمللربمركزاكانتربما(شانبيث)بيسانبأننعرفأنولنا

السومويةالكلمةأو(حية)نحشالكلمةمععلاقةلهيكونقدأذيواشان

علىعلقواانسبقالذينللفلسطينييقمركزاكانتوقد.الحيةللربشاخان

أيضأالجليلمناطقاحتلثم.العبريينللمحتليقملكأولشاؤولجئةاسوارها

.16:3حزقيالسفر11_

,Buttrickand Others،،.12 .M Burrows, " Jerusalem
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ماجمأالفلسطينيينلحربداوودوتقدم.الفينيقييقمعالاتصالمنمكنتهوالتي

أساليبهمنفسمستخدمأالجنوبنحومتقدماًييرازيملبعلالرئيسيمزارهمع!!

خاصةالكنعانيةالمدنلاحتلالهمهداوودوجهثم.دحرهممنوتمكنانقتالية

ولم.احتلالهامنوتمكنبعداخضا!ايتملموالتيعامربنيمرجسهلفيتلك

هذافيكانتالتيموأبودولةداوودبيقالحربالىأدتالتيالاسبابنعرف

نتيجةوكا؟ت?!lzفهاجمها(المجيبسيل)ونعرْمنالىخوبالىتقعالزمن

اليه.الجزيةدفععلىوأجبرها)4خاضعةدويلةالىلهاتحويلهعليهاانتصاره

مبقيأقسميقمنهمقتلأقسامثلاثفيموأبسكانوضعقدداوودبأنونقرأ

.لداوودالجمعيوالقتلوالانتقامالبطشسياسةعلىدالةواحدأقسمأ

منخشواالذينالعمونييقبتأثيرحدثتفربماالآراميينمعداوودحرباما!

أتىالذينالعمونييقداوودوحارب.لموآباحتلالهبعدخطرهوزيادةداوودتقدم

نجرتوقد.جيويف،مرسلاسوريةفيالآراميصوبهملكأزرحدادلنجدتهم

وخلفائهمالعمونيينداحرةJoabجوابضابطهبقيادةكانتالتيداوودقوات

وبيحهعليهمنفسهبتتويجهالعمونييئداوودوعاقب.حيلاممحركةفيالآراميين

بالاسبابنلمأندونيدوملاداودحربعنونرف.عبيدأمنهمالمواطنيقغالبية

الىحدادملكهاومربايدومانكسارالحربتلكنتائجوكانتاليهاأدتالتي

وصارا.المبايثرداووداحتلالتحتيدوماوصيرورةسيناهصحراءعابرأمصر

يربطكانالذيالهامالتجارةطريقعلىالاشرافايدوماحتلالهبعدلداوود

وفحلاأرامملكلحربتوجهايدوماخضاعهوبعد.العربجزيرةبشبهسورية

تمتدداووديحتلهاالتيالمنطقةصارتوبذلك.دمشقودخلعليهداوودافتهس

تدلالتيالآثارمنالكثيرأوضحتقدالآثاريةالأدلةوان.العاصينهرحتىشمالا

مرجسهلفيمدنحرقهذهومن،داوودمملكةوتوسعتقدمعلى

تنقيباتهافيبنسلفانياجامعةوجدتحيثمزارتهامعشانبيثوتهديمعامربني

قلعةداووداحتلالفترةمنووصلتنا.الرمنلهذاتحودعنيفةتخريباتأئارهنا



حرصكما.الفلسطينيينضددفاعيةوسيلةلنكونبنيتالوسطىا!هضبةلْب

ابن(..مق7؟9-81!)رصرملكحبراممعطبةعلاقاتهتكونأنعلىداوود

ضيدهالذكطالقدسفيالملكيقصرهلبناءوز!.اريرْييىْمعمارلهأقسلإفيابعلأبي

الاحتلالوسلطةصوربيناصداقةاوكازت.ليضانمنالأرزوخشببالحجارة

المنتوجاتالىبحاجةصوركانتحيتالمتباداسةالمنفعةعى!ضيةفلسطينفيالحبرقي

منالصوريودْالتجارر*لمبهلمابحاجةفيهاالعبرشيمنالمحنلينكانوؤمتفيال-راعيةْ

نأوعلينا.الخارجفيالوأسعةواتصالاتهمالبحريةنجارتهمطربتْ!تمواد

وعيالمنطقةفيالكبرىالةولىضعفخاصةآنذاكالدوليةاظروفاأنإنعر!

اوودواستطا،راتهآاوودتولواتوسيعفيالمهمِالعام!ومصسالعراق

يْىمتحدةخارجيتبدلأيصْدحياتهطي!،البريينالمحتلينكيايحفظأوْ

الدليليشيرالذيالاحتلالكيانونظم.لهاموحداَتراثآيجمعوبدأ.شخصه

أوقاتمنالغالبفيأتياداوودموظفيعنئمتينقاوصلتناكماصر5منلهأخذهالى

داوودجيشأركانرئيسكانجوابكوننقرأ(1)؟الاولىوفي.عصرهمنمختلفة

الذيالمسص-لثمكامنينوله.بنايابأسمضابطالخاصبلاطهحرصيقودبينما

الارتباروضابطهوالملكمراسليكونوربمالياتوالحهِالوتا:تيحفم!ربما

والذيوالداخليةالخارجيةالمراسلاتبيدهالذي(إذكرا)الكاتبثم.لهوالممثل

كاناهذاشوضاو!ديبأنعلطَ.مصرياسمو!ولفوشا-gilzزمنفيكانربما

صرناالذبم!المنصبوهووزيرألداووديكنولم.داوودخليفةلسليمادْكاتبين

تنظيمهناكوكان.(البيتعلىالمئصرف)بسميوالذيسليمانزمننلحظه

تأسيسهعنونعر!للكابمدرلةعننسمعحيثاضا،ثينباسميداوودرْصن

موظفينوعيْىوالموسيقىالشعروشجع.تحفطالوثائقوصارتللناسخينمدرسة

العهدفيالمزاميرمنعددتأليفداوودا!انسبكما.اسغاباتواوالزراعةللمالية

القديم.

.16-8:18الثانيصموئيلسفر13-
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حريمهكثرةسببهاكانربماجمةصعوباتحياْلهأواخرفيداوودولاقى

تريناالحيثبمأوريازوجةأليعامبنتبنشبعفقصة.نتائحمنعليهترتبوما

الملاقة.هذهثمرةابنهلموتعنْلألمهونقرأ.الث!هواتبهاتتحكمكشضب،إياه

منكانوما.أبسالومولدهشقيقهتامارابنتهأمنونابنهويغتصب

ثلاثيقيحيثجاسورالىداوودأبيهوجهمنوهربأمنونوؤزرالاالاخير

أغضبتفتنةوأثارايضاَجاسورالىذهبثم.أبيهبلاروالىبحدهارجعسنوات

لهحزرْحدثوهوأبسالوممضتا!النتيجةوكازتوبأزباعهبهآفأصطدوالده

والدهمنالملكأخذ(أدونيا)لداوودآخرالنمحاولةعننقرأثم.داوود

ثورةبددالفديمةالقبليةالعداواتاثارةفيمحاولاتهناكوصارت.العجوز

.)14(السابقالملكشاؤولأقرباء!تالدكثيرومافلخاصةأبسالوم

القديمبالعهدمحدودةالعبريينالمحتلينعنمعلوماتناانلهيؤسفومما

أدلتناتكونوبذلكفقطالمحتلينعلىقاصراًاهتمامهذظ-همو-كة!تالمدون

وهناكهنانقرأولكن.حالبَمعدومةالعظمىالبلادسكانجمةغالبعنومحلوماتنا

مثلافنقرأ.المامةالأوضاععندليلاتعطيناقدمتناثرةشذراتالقديمالعهدفي

العهدكاتبفسرهأمروهومتوالياتسنواتلثلاثفلسطينأصابجوععن

ولو)الكنعانيينجبعةأهاليداوودبهاعاملالتيهـتناهيةْالاشإقسرةباالقديم

جبعةلأهاليحدثماذانحرفولا.لمنطقتهماحتلائهعند(عموريينيجحلهمانه

أثرتبحيثجداًلشديدةوالاهوالاكسيمنعليهمجرىماكانوانولابدهؤلاء

كما.معنىوالرأفةللرحمةيعرفلاالذيالقديمالصولكاتباعترافالىوأدت

الاخبارسفركاتبفسرهأمروهوالعبريينالمحتلينلعددداووداحصاءعننعرف

منهذهالاصاءعمليةأمثالوصلتناوقد)فهجاهوطريقءند3.1"برروجالاول

.14 Noth, op. cit. pp. ;202-178 John Bright, A History of

,Israel,(Philadelphia,,)9591 pp.;091-174 Anderson
143-132..op.cit. pp
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مندْمصرعرفتهكماالقديمالبابليالعهدمنالاوسطالفراتعندماريمملكة

فلسطينفيحلالذيالطاعونثم.(الضرائبفرضلغرضالتاريخيةعصورها

.السكانمنألفآَسبحونحواليضحيتهذهبانالقديمالعهديقولوالذي

حكمهمنوصلتناوقد(..مق23!-63!)سليِمانابنهداوودوخلفص

وقصرإبالغةباتمتازانهاولوللاحداثمعاصرةبفتراتدونتالتيالكتابات

.والخرارقالاسطوريةالاحداثوكثرةوأحوالهمالمحتلينال!بريينغىالاحشمام

أواخرفيداوودوالدهمنالحكمبأخذأدونيامحاولةبعدلسليمانالجوصفاوقد

العرشسليمانوصعد.حياتهبنهايةالحكمفيأباهسليمانشاركوقد.حياته

حركةقاثقعلىالةضاءموبهقامعملأولوكانصعوبةدونماوالدهوفاةبعد

عنالقديمالعهدأسفارمنسفرأيفينقرألمأسوهوأدونيافيهمبماالمعارضة

سليمانوهببحيثيظهرماحسبالعملاحبالذيجاهوفهقيلمنلهمعارضة

سليمانزمنالامورحقيقةمعرفةالصعبومن.القديمالعهديرددكماوثراءحكمه

الكثير.الشيءعناصجبتالشهرةمنبهالةاحيطحيثنفسه!:حقيقتهوكذلك

وجعلتهالاسلاميةالمصادرمنالكثيرورددتهاالكريمالقرآنفيشهرتهوانعكست

عسكريبرجلسليمانيكنولم.بلغتهكلاوالطيورالحيواناتمكلطتصويرهافي

استقرارعليعكلأنالمامرةوالسياسيةالدبلوماسيةبالمهارةتمكنولكنهكابيه

والعثصرفى(الثانيةالسلالةمنالليبى)شيشنكالفرعونابنةمنوتزوج.الامور

.951 - C'9هذاالمصركيالفرعونيأخذأنأجلهامنسليمانوافقالذى..مق

فيالمعروفةالقديمةبالاسواقالاحتفاظعلىحريصآسليمانوكان.جزرلمدينة

مصرحرءتلب!ودهونتيجةصدهوفي.جديدةأسواقعلىوالحصولالمنطقة

حيراممعقويةسليمانعلاقةوكافت.الحربيةالتجارةمكاسبمنموقتةرصورة

الىسليمانحاجةاليهدعتمعهاقتصادلىبحلفمرتبطاً-لانحيثصورملك

المرورع!الفينيقييقسليمانوشجع.أبنيتهلتشييدخاصةبصورةالأرزخشب



مصنوعاتمنلد!مماومبادلةالفلسطينيةالمدنمعالتجارةوحتىبفلسطين

منها.الزراعيةخاصةالفلسطينيةبالمنتوجات

موصل-لطريققبلمنأكثرومخرهالاحمرالبحرطريقعننسمعرأخذنا

ومصرفلسطينبينىالخيلظهورعلرحلاتعننسحصرناكما.الحرببلادالى

التجاريةهالقوافللحراسةشكدونهامةكثيرةأماكنفيمحصنةقلاعبناءمع

!أوجودوعدمضحفهافيمصراستمرارحكطتتبيتعلىسليمانساعدومما

التيالحلاقاتاخبهاربأننعرفأنولنا.الرافدينبلادفيحسابآلهاتحسبقوة

ويجعلبهاثقتنايزعزعمماالقديمالعهدمنالاتصلنالمومصرسليمانبينتربط

المالكةةالاسأفرادأحدنجاةعنمتلافنقرأ.قليلةبرواياتهاوثقتناعليهااعتمادنا

زمنالعبريونالمحتلونالبلادبتللثاقترفخاالتيالمذإحةمنحدادواسمهايدومفي

أختمنوزوجهالمصريالفرعونأواهحيثمصرالىهذاحدادولجوءداوود

القديمالعهدلناوفيكر.جنويثسَمَّاهولدأولدتالتيتحفنيسالملكةقرينته

نأسبقالتيبلادهمنقسماسترجاعمنوتمكنهبلادهالىحدادرجوعأيضاً

مشاريعمنبأيالقديمالعهدمننحرفماحسبحداديتدخلولم.داووداحتلها

ايدومضمنالواقعةجابرعصيونمنعاقةفيالتجاريةومصالحهالصناعيةسليمان

والتيداووداحتلهاالتيالثصرقيةالشماليةالأقسامانفصاتماوصعان.منطقته

Rezonريزونالآنسليمانثارفقد.العاصىنهرحدودالىأوصلته

وقد.قبلمنداوودأخضعهالذيأزرحدادتابعيكأحدعملهبدأوالذيالآرامي

العبر!الاحتلالربقةمنحواليهاوالمنطقةدمشقتخريرمنهذاريزونتماكن

قوية.أراميةلدولةمركزأدمشقمنريزونوجحل.قليلةسنواتالايدملمالذكط

حدادبنالآراميالملكجدHezionهزيوننفسههوهذاريزونيكونوربما

حركةتنظيمفيأخذبلسوريةبتحريريكتفلمعذاريزونانويظهر.الأول

العهدفينقرأحيثسليمال!حكمطيلةالعبر!يقالمحتلينمعاقلوضربالمقاومة



حدادمثلالثصروريعملسليمانأيامكلخصماًا،يصسائبلوكان)نصهما.القديم

.(51)(مييدولاا

ءفينقي0حيرامالملكؤبرالْهيقالىصررقربمشهد

العهدتابوتفيهليضعالمعبدسليمانبنى4حكهمناسابةااصشةاوفي

أروناالىتاب!أالسابقفيكانالذيالمكانفيبناهانهالقديمالعهديقرلوالذي

Araunah(53ول!ولاورنان)يقيمأنلأجل(اليبوسي)الخوري

اتجاه3،نو.بالبلادحلالذيالطاعونالربيوقفكيماللأضاحيب!اف5عندها

العهدتعبيرحدعلى)يمكنحيث(الشمسمشرقبالطبع)الشرقنحو!ذاالمعبد

هذانويذكرنا.بالمعبدوبوازياكينأععدةإينالمشرقةالشممه!رؤية(القديم

وعو.الآشوريةالمعابدفيواللاك!اسيبالشيديسليمانمصبفيالمهيانالعمودان

وتاعيناتوقطنهاوغاررتمننعرف!كاالنيا&صوريةالمعابدتماطَخحلتهفييىاثل

التأئيرانتريناالتيالأع!دةورؤوساكفي!شىهـلالمعينةالمزايابحضمحومجيدو

لهاتفصيلانرىالتيومحنوياتهالمبرر3:نجانبالى.عليهاوالمصريالاَشوري

الكنعائيالتأثيرعلىيدل!مماتوضيحخيرالكنعأنيةالرمزيةتوضحالقديمالعهدفي

--.ث502-:.11،الإول0الملوكسفبر-5-1-
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عشرونوعرضهذراعأ07طولهفكان.الاخرىالتأثإهـاتجانبالىفيهالكبير

.(اليدأصابعطرفحتىالكوعمنمقياصوالذراع)ذراعاثلاثيقوارتفاعه

(ميكال)الرئيسيةالغرفةالىتؤدي01ك!02(اولام)طارمةالمعبدوأمام

ا)ءنايةوحول..2*ذراع02(ديبير)الاقداسقدصتمذراءآأربعينبطرل

عموداكارْالمعبدفيالتيالعماريةالمظاهروصت.الجا؟بيةوالغر!الاجنحةهذه

أذرعخمسوعمقأذرععشرةبقطر)البرونزمنالمسبوكالبحرثموبوازياكين

منهاثلاثةكلبرونزر،إ:رأَعشراثنىع!!يرتكز(اسنغاآلافعثصرةويستوعب

.الصوريحيراماسمهفينيقيشخصرصخحهوقد.الأرب!ةا)محبإي!اتاحدلىعند

الباحثورْقارز!وقدالكهنةبهيغسلضحهمجردأوللكونرمزاًيكونوربما

يكونأنولابد(الاعماقماء)أبسوافيرمزالذيالبانجليةالمعابدفيبالحوض

اللواتيالمزخرفةالحثصرةالعرباتثم.أيضاَرمزيةمعانعليهاالمستندللثيران

أدواتوهناك.الماءمنغالونمئضايسعمنهاواحدكلماءأحواضعشرةتحمل

المعبدبنىوقد.الخ...والطاساتالاوعيةأعئالاخرلىكته.ةصغيرةبرونزية

الذينالمحليينالعمالمنالكئيرمع(صيدونيون)فينيقيونمعماريونلسليمان

فرضهاسليمانأنالقديمالحهديخبرناالتيالسخرةطريقعنعليهميحصلكان

القديمالحهدانوالغريب.الكنعانيةالساحقةوالاكثريةالعبرييقالمحتلينعلى

ثلاثودْوهيبدبالمصالعاملينعددعنتقرربآمتتابعتينمتناقضنينعبارتينيعطي

فيهووضع،سنينسبعالبناءاستغرقوقد.ألف)ا+ا(سبعرنثمرجلألف

أجنحتهمنلَانلهقصربناءفيسليمانشرعذا!كوبعد.الحهدفلكذلكبعد

لخزبْكانانهوقيلالارزمنوأخشابهأعحدتهلكرننظراً)لبنانغابةبيت

هـصدةثملبنانغابةبيتأمامرواؤ،تكودْقدوالتيالأعمدةقاعةثم(الأساحة

التيالمصريالفرءودْابنةرْوجتهببتثمالخاصبيتهثمالحاجيوالعرشالحرش

.5:15؟5:13الاولالملوكسفر16-
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لمزاراتسليمانبناءعنالقديمالعهدفينقرأكما.منها)79(زواجهيمالقدالعهديدعي

سليمانوحصن.الخاءر)18(دينهيصبرهنعلىاعتناقتيلمالا-ت*ياتاللواتهلزوجا

الملوكسفرفينقرأهاالتيوالقائمةيحتلهاكانالتيالمنطقةحولكثيرةمد؟ا

لمواقعاختيارهحسنالىتشيركماالجغرافيالخطاتباعهاتريناالمدنلهذهالأول

.وجزر(القدسغربيشمال)هورونوةيثومجيدوخاصورأمثالالتحصينات

فمن.مجيدوفيسليمانشيدهاالتيالاصطبلاتآثارعنالحفرياتأمدتناوقد

-لما.خارجيآخرسورللمدينةيكونوقد.بالمدينةيحيطسوريمتدالمدينة

مِائةعليهاِعثرالتيالاصطبلاتوتمميتوعب.المدينةلحاكمبيتأسليمانشيد

وعثصرونأربعِمنهاِواحدةلكلخمسةوحداتعلىمقسمةالخيلمنرأسأوعشرتن

منسليماناستوردهاالتي)الخيوللربطوعمودأفمدإمنهاولكل.حصبا؟3

الحسيتلمواقعفيمماثلةبناياتعلىوعثر.السقفواسناد(كلكيةمنطقة

عربة0014لسليمانيكونفربماالآثارهذهضوءوعلى.خاصوروربماوتاناخ

علىعثركما.نفسهاالقدسفيوعرباتخيولالهوانولابدخيالألف13و

ولاحْيشوجزرشادْو)يثخاصورمواقعفيمجيدوصلتلكمماثلةتحصينات

التعدينمركزفيسليماناهتمامثم.اخرىومواقعجابروعصيونالصسيوتل

.K Mohlenbrink, Der Tempel Saomos, Beitrage

4,eue Testament, FolgeأAlt and Nلأه!مWissenschaft

;(3291,.R.B.Y Scott, The Pillars of Jachin andBoaz)
JBA, Vol. 5,8 391(9)، pp. ;9-143 .G .E Wright, The

77-73;.Templeof Solomon, BA, Vol. 7,4491()، pp
,H..K Eversull, The Temples in Jerusalem, (London

;(4691 .J .L Myers, King Solomon's Temple and other

14-14;.Buildingsand Works, PEQ,)4891(، pp
A.لما1diesول Parrot, The Temple of Jerusalem, St

,Wright.591,5(5!زح!.ثالأ.BiblicalArchaeology, No

145-136..BiblicalArchaeology... op. cit. pp

A-:11الاولالملوكسفر89- V.
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الصرفيوايلةايلوتسميتوالتيحاليآالخليفةتل)جابرعصيونعندالكبير

كانوافقد04!1-38!1سنةعليهعتروالذيالعقبةخليجعلىالميناء(الرومانر

طاقتهاأرْادسليمانولكنالعبريالاحتلالقبلهناوالنحاسالحديديعدنون

نتاجية.الا

أسلفناكماعثرحيثالرسميةللاغراضحولتقدمجيدومدينةانفيظهر

الضخامةمنجانبعلىالمدينةبوابةوكانتالمدينةلحاكمكانوأنلابدقصسعلى

ئم(قدم11ر5ثخنهبلغ)بناهالذيالجديدالسورعندللمدينةمدخلالت!ون

عملِيا-ت-ع!تدلِطالتىبعفى-ا-لاَثارعلىعترجابرعصيونوفي.الاصطبلات)91(

مثقبى!جدرانِالأفرارْوكانجتالصهروأفرانال!مالأكواخوبحضالصمهر

يكررْربماكبيرقصربقاياعلىشمشبيثفيوعنر.2cلتيِلف"الديخإني)ْمدخنة

بيتعلىلاخيشفيوعثر.ذكر-بينكاناسمهاننعرفالذيالمنطقةحاكممقر

بناءعنالقديمالعهدويخبرنا.ضبقةطويلةوغرفسميكةجدرانذاتوبناية

قدتدمراننعرفحضثالحقائقتنقضهخبروهوسوريةفيتدمرلمدينة.سليمان

سبقتوالتيحالبًةالمتوفىالتأريخيةالمصادروذكرتهاسليمانقبلبقرونبنيت

سنة.الفمنبأكثرسليمان

بدليلالزواجبصلةمعهاارتبطالتيبمصرمر-بطآسليمانكانوخارجبا

المالكةللحائلةالاجتماعيالوضعضوءعلىذبولهيصعبأمروهوالقديمالعهد

المجاورةالبلادملوكمنحتىلغيرهمالمالكةاسرتهملبناتتزويجهموتعسرالمصرية

الملكمنلهبنتتزويجالفرعونرفضتوضحالعمارنةعصرمنرسالةولدينا

اليهاعتياديةمصريةبارسالالاخيرالملكطلبرفضوحتىالعراقفيالكاشي

علاقةلامصريةامرأةمنسليمانتزوجوربما.فرعونيةأميرةانهالشحبهيدعي

136-013..91.Wright, Archaeology... op. cit. pp
New)ول،e Other Side of the Jorda!02.ث Nelson Glueck, T

.Haven,,)0491 Chapters-11IV
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حيرامالملكمعسليمانمعاهدةثم.محروفةعائلةومنالمصركطالمالكبالبيتلها

للأخير.الجليلبمنطقةالقرىمنكنيرعنسليمانتنازلعنونعرف.الصوري

معوربماالتجاريالاخيرباسطولعلاقةذاتحيراممعسليمانمعاهدةوكانت

ادْولو(الحربوبحرالكبيرالبحرعليهأطلقالذي)المتوسطبالبحرتجارته

.(أرابيكوسساينوس)المرببحرباسمالآخرهوعرفقدالاحمرالبحر

وعمونموآبمنزوجاتالفديمالعهدزعمحدعلىأيفهآَلسليمانوكان

بحركاتهاتقلقهلاحتىالمناطقبهذهعلاقاتهلتقويةالاشكدونذلكوماوايدوم

هذهدرسناواذا.نيةعموكانتريحبوامابنهفأم.معهطيبةعلاقاتعلىوتحافط

علىتدل(والفينيقيةالمصريةمنهنوالتي)النسوةلهذهمزاراتبنائهضوءعلى

علىالحفانللأجلارضائهنعلىالشديدوحرصهناحيةمنلاديانهناحترامهمبلغ

الخارجيةللدولنفسهيحكسأنولأجلناحيةمنبلدانهنمعالحسنةعلاقاته

بالتجارةالئسديدسليمانولعحيراممعمماهدتهوترينا.لطقوسهامحبكرجل

للاسطرلمركزأوجعلهالعقبةخليجعلشيدهالذيالميناءهنااليهنضيفالذي

حصةمقابلوالصناعبالخئممبزودهالذيحيرامبمساعدةشيدهالذيالتجاري

وئحر!فينيقيورْبحارةلسليمانالاسطولأداروقد.التجارةأرباحمنيتسلمها

)سطولوكان(لأفريقياالشرقيالسا-لعلىربما)أوفيرالىاسطولهوصولعن

منطقةمنخامآيجلبونه-لانواالذيوالنحاصالحدتدالخارجالىيحملسليمارْ

الفلسطينيةبالمصاهرويصهرونهالعقبةوخليجالميتالبحربينوتلكايدوم

الايدوميينعلمواالذينهمKenitesالقينيونأيمدينأهليكون)وربما

والحاجوالفضةالذهببدلهويجلبون(وصنحهاوصهرهاالمعادناستخراجفن

.القردةوحتى

سبأكملكةالمقدسةالكتبفيعنهانقرأالتيبلقيسزيارةوان

Queen of Sheba!تكونوانلابد(الاحباشملكةماكيداانهاوقيل

ارْيظهر-لما.الجنوبيةالعربببلادسليمانعلاقةوتصورتجاريمغزىذات



)92(.والخيولأساسيكسلاحالحربةبادخالهعبيرحدالىجيشهحسنقدسليمان

أنجبتسليمانمعماكيدااسمهالهمملكةانصالعنالصبهشيةالاساطيرلناوتذكر

رْمنآعاضتماريناسمهتاجرأرسلسليمانانوكيفمنيليكولداًاسمهمنه

.به)22(فاتصلتسليمانوحكمة"راءعنماكيداوأ-برأخيرأورجعبلاطهفي

سليمارْوفرض.ونفوذهالتجاريسلطانهوامتدادسليمانقوةهذهوتعكس

والخيوطالخيولتجارةتحتكرزمنهالدولةوصارتالافرادكلع!ىالرؤوصضريبة

وصلتالاخيرخاصةوسليمانداوودزمنوفي.الدولةأثرىهذاكلوالعربات

الحضارةكنعانيالبلدلكوننظراًطبيحيأمروهذاكب!رةدرجةالكنحانيةالتأثيرات

بالواقعيكللمبأنهتدلنااموراًسليمانعنالقديمالعهدأخبرناوقد.والسكان

سفرفيالقديمالمهدذكرفقد.والاتجاهالتقافةكنعانيبلالبتهالدينبعبري

ملكوموالربالفينيقيةصيدامدينةربةلحشتورثسليمانعبادةعنالأولالملوك

الجبلعلىالموابييْىاالهكيموشالربلحبادةمعابدبنائهعنوكذلكالعمونييقاله

لزوجاتهارضاءذلكوفعل.الآخرنييقالعمرالهمولكوالربالقدصمقابل

احْرىألهةوراءقلبهأملننسائهانعنفوانهزمانفيوكان)جاءحيثالاجنبيات

ربةعشتورتوراءسليمانفذهب...الههالربمعكاملاقلبهيكنولم

يتبعولمالربعينيفيالثصرسليمانوعملالعموئيينربوملكومالصيدونيين

علىالموأبيينرجسلكيموشعلياأماكنسليمانبنىحينئذ....تماماًا)رب

الغريباتنسائهلجميعوهكذاعمونبنيرجسولملكاورشليمتجاهالذيال!بل

الربفقال....سليمانعلىالربفغضبلآلهتهقويذبحنيوقدنكناللواتن

.()23(وفرائضي!ديتحفطولمعندكذلكانأجلمنلسليمان

.21,Olmstead. History... op. cit. pp.;035-334 Anderson
.opcit, pp.;153-143 Kenyon, Archaeology...... op. cit

925-245..pp

سورية،3،القديمالادنىوالثصرقمصر،ابراهيمئيلميخانجيبدكتور22-

بعدها.وما34.ص\(64!،)القاهرة
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الكثيرتدوينتمحيثالأدبيةالحياةفيملحوفلنشاروسليمانزمنوحدث

المحتلونكانالمَيوالاخبارقبلمنوالمحروفةعليهاالمتعارفالشحبيةالقصصمن

لوشيانالوقيانوسوأخبرنا.وتنظيمهذلكتفسيرثمتاريخهمعنيتناقلوما

Lucian)الخبرومذابالزيتسليمانمسحمنأرسلقدحيرامالملكبأن

يمسحمنالملكفارسال.صورملكالىصليمانتبعيةعلىيدلحيثأمميتهله

قدمقدسليمانبأنونعرف.لأوامرهواطاعتهلهالخضوععلىدلالةبالزيتتابعه

الحطيةهذهلترضيتكنولمالجليل!يحتلهاالتيالمنطقةمنقريةعثصرينلحيرام

برملكارتمعبدفيوتعبدهلصورسليمانزيارةعننقرأوحتى.الفينيقيالملك

ابنتهمعطبداوودمععقدهاقدكانالتيالمعاهدةحيرامجددحيثالرئيسيصور

منهاجلبالتي(طرسوس)تارشيشمعيتاجرأنللاخيرسمححتىسليمانالى

كانالذيالمجتحفيقيةالطهزيادةعننسحكما.الشهيرةالكبادوكيةالخيول

نفسطحفشهوانيآَمستهدأالقديمالعهديجعلهالذيسليمانالملكوسطهيميض

عاضالمترفالمعقدالمجتمعذلكوسطوفي.ومموبابلفيذلكمثلببلارو

جارية.وثلثمائةزوجةسبعمائةلهكانتانالقديمالعهديقولالذيسليمالْى

شعوبجميعمعنفصهربطهبميظهوكماسليماناتبحهاالتيفالسياسة

انصهارهجانبالىالاحتلالويرسخالبلدادارةعليهتسهلكيما،ورةالمبالبلدان

المفرطوتبذيرهسليماننفقاتكثرةوان.الكنعانيةالبلدحضارةبودقةفيالكلي

الاجباريةوالأعمالدفحهاالناسعلىكانالتيالضرائبوفداصةحريمهوكثرة

منهاالكنعانيةالاغلبيةعلىشدةأكتركانتوانلابدوالتيالجميععلىفرضهاالتي

أواخرفيعليهالنقمةالىادتالتيالاسبابمنكازتالقلائلالعبريينالمحتلينعلى

مدنعنالاولالملوكسفرلناويذكر.الاحتلالمملكةانقسامالىوأدتحياته

السخرةلنظاموالتفاصيلالطريقةنعرفولا.وارداتهلخزنسليحانبناماكاملة

نظامانويظهر.فيهاالحملالفردعلىكانالتيالمدةولاسليمانطبقهالذي

مننسمعحيثووسعهفيهأزادسليمانولكنداوودزمنموجوداًكانالسخرة
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وصولسليمانيضمنأنولأجل.الاجباريالحملرئيسمنصبعنداوودزمن

اثنىالىالبلادلأجلهقسمالضرائبمنواسعآنظامأأدخلفقدخزائنهالىالاموال

الاموالسْيجبيهماارسالعنمسؤولاموظ!منهاكلع!!وضعمنطقةعضرة

كلرأسوعلى.السنةأشهرمنواحدضهرلمدةالدولةخزانةالىللتاجادصتحقة

منوالطكدتقديمهملاككلعلىماتوزيعواجبهمنالذيالمسؤولكانمنطفة

المسؤولين.رئيسكانالمسؤولينهؤلاء.وفوقالضرائبمنعليهمماهؤلاءتسليم

عن!يقشكدونأزت)والتيالدولةالىالتابعةالاراضيسليمانوضعكما

كما.الحرمرئيسكانالكبارموظفيهبينومن.بيده(الشعبمنالمصادرة

استحماله،قلقدداوودمدينةوهوالقدصعلىداوودأطلقهالذيالاسمانيظهر

احتلالهاثلعاصمةأعطتهالذيالاسمحتىفرضفيالمحتلةالسلطةفئسلتفهكذا

سليمادْ.وفاةبعدحالاالمحتلونأسسهاالتياليبريةالمملكةانقسمتفقد

المحتلورْالعبريورْوقسم.مختلو!لهلموقتوسليمانداوودزمنالتوحيدوكان

مملكةدعوماوجنوبيةاسرائيلمملكةأسمرهاشماليةمنطقتينالىفلسطين

الحنطةعليعيشمزارعآَالشعبكانالشماليةالمحتلةالمنطقةففي.يهوذا

في!معيفكان(الجنوبي)الثانناْما.الخ...والزيتونوالكروم

المحتلةآلحبريةَْالقبائَلوكانتوالأغنامالماشيةلتربيةالصالحةالمرتفعات

المح!!لمريةالضارةبمعالمكثيراَثرتتأقدافرايمبيلةةرأسقاوعلىالشمالية

صيارْفيالانقسامسببالاَولالملوكَسفرفيالحبريالمؤرخوعلل.الكنعانية

هـ

الاسبابعنالنظرغاضآوالتزاماتهفرائضهعنوخروجهالربأوامرسليمان

لمعندكذلكأجلمنلسليمانالربفقال...)جاءحيثالكثيرةالحقيقية

لمانيالالعبدكوأعطيهاتمزيقاًالمملكةامزقفاني...وفرائضيعهديتحفظ

لاانيعلى...امزقهاابنكيدفيبلأبيكداوودأ-لمنأيامكفيذلكأفحل

اورثمليمولأجلعبديداوودياجللابنكواحدأس!طآأعطيبلكلهاالمملكةامزق

.(اخترتهاالتي
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ويخبرنا.و%توروثقافيةوفكريةاقتصاديةأسبابشكدونوللانقنممام

المحتلةالحبريةالقبائلممتلوااجتمعسليحانوفاةبعدانالأولالملوكسفر

الجموعفسألتهخلفهالذيرحبعامابنه(يبايعوا)ليمسحواشخمفيعشرالاثنى

رحبعامجوابوكان؟لاأمعليهمالمفروضةالضرائبلتخفيفمستعدانههل

اوْودبكموأنابإلسياطهأدبكماْبي)(عمرهمنعئصرالسادسةفيبعدوهو)

الاعترافالعشرالشحاليةالمحتلةالقبائلرفضالىأدىالذيالأمر()،2(بمقارب

المحتلةبالمنطقةمملكةوأ!سستافرايمقبيلةمنيربعاملزعامتهاوا!رتبه

ثمالأمربادىءشخمعندبحاصمتهاالصرائيلمملكةأسهوهافل!طينمنبالثبممال

علىويهوذابنيامينقبيلتا.واستمرتاالسامرةئم)تيرزا(ترزهالىبعدهاانتقلوا

ومتحالفتيقأحياقًومتعادتيينبلمتنافستينالدولتانوصارتلرحبعام!ئهما

)قربعجلونبينذاكالأوقاتأغلبفيبينهماالفاصلالخطوكان.اخرلىأحيا؟ا

مئرقشمالأميالسبعةبحدعلىمخماص)Michmashومكماش(عمواس

.(القدس

اسائيل:-بالشمالالمحتلةالمملكة-أ

واسماسمهبينالتشابهيكونوربما..مق01!-32!يربعاموشكلها

وتقرأ.تتويجهماعندلهماأعطياالاسمينكلالأنمقصودأ!سليمانا،رحبعام

الغربيالشمالالىغسانهدير)زردةقريةمسضوطنيمنبأنهالأولالملوكسفرفي

وعلىعليهاسخطهيعلنأنقبللسليمانالسخرةأشغالفيعمل(شخممن

بكونالقديمالحهد.ويبالخسليمانبطئمىمنخوةأَمصرالىوهرب.فيهاالعاملين

بعدعادوقدبولدمنهاورزقالفرعونزوجةاختمصرفيوهوتزوجقديربحام

للسببمصريةبأميرةتزوجقديربعامبكونالأخذجدأفيصعب.سليمانموت

وفاةبعدفلسطينمفيشنكالمصريالفرعونغزىوقد.أعلاهاليهأشرناالذي

.12:14الاولالملوكسفر34-
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والجنوبيةالشماليةالمحتلينالمنطقتينكلاقيالمناطقمن1)ممتيرمخرر،سليمان

المحتبةء!ظ.الجنوبيةالمملكةعلىالمصريالفرعودْهجوميؤكدالقديمالعهدانولر

عاصمةوجعلهاالحفرياتأيدتهماوهذاإإهاامحصنآَشخميربعامعمروقد

فيجببوكنهرع!)Penuelفنوئيلوبنىذهب)العبارةتكونوربمالهْ

الفرعةتل)تيررْاالىعاصمتهنقلوقد.هناكقويةلمدينةتأسمب-4(الاردرْضرق

وربمااليهاعاصمتهينقلجعلهالذيالسببنعرفولا.(نابلصقربالشمالي

حدالىالكنمانيةبالمدنيةتأثرقدانهويظهر.الإخيرةعنالدفاعلسهولةيكون

العبريةالتقاليدعنيخرجملككلينعتصارالتثنيةسفرمدونانبحيتكبير

العبريينالمحتلينلتأثرشمكدونهذاحدثوقد(يربعامطريقفيمثمىقد)بكونه

ربماذلكأرْالىاضافةالمحتلةالشماليةالمملكةفيخاصةالحضارةبهذهأنفسهم

ونعر!.البلادسكارْمنالساحقةالاكتريةمصاراةعلىيربعام)حرصنتيجةحدث

بيىْمتعارفة-لانتقديمةاسسع!!فَةجاهرطفرصتنظيماعادةعلىعملقدبمانه

للمدينةحيث)بثلفيالطقوسلهذهمعبدينبنىلذاالشماليةالمحتلةالقبائل

ودادْ(فلسطينبدخولالعبريةالتقاليدتربطهالذيموسىبشفرعلاقةمذه

ماجموقد.القدصمعبدعنالعبريينلصرف(بيعقوبدينبآالارتباروذات)

-لارْوربما.فيهماذهبيينلئورينووضعهالمعبدينلهذينبناءهالتتنيةسفر

قدبأنهنعرفالذيالكنعاننالأربابربلتم!يديربعامشيدهمااللذانالثوران

الكنعاني.ايلبعبادةجاهوفةعبادةيمزجأنيربعامأرادوربما.بالتوراليهرمز

لادارةعينهمالذينالكهنةفييشترروولم.جاهوفةالىرمزاَالتوريربعاموجعل

بالكهانةالعبريالدينضهمالذيلاويبيتمنكونهمعليهماوالاضرافالممبدين

ارْويظهر.(الثامن)التانيتثصرينشهرفيعيدألهموجعل.الدينورعاية

منالكرنكقوائملناتقدمحيثمصرفرعونالأول!شيشنكودخطبقديربمام

المحتلةالمنطقةضمنوجردهاعننعرففلسطينيةمدناْسماءبينهامنأسماءمصر

ولاخيشوشاروحينرفحفدخل.وفنوئيلومجيدوتاناخمتلهذهالئسمالية



وأخذ.الجت:بيةيهوذامملكةتحتلهاالتيالمنطقةواخترقالثصصالنحومتجهاً

،زوربيت،أناثبيث،تابوابيت،ابرامحقل،ادوريم،أزيف،أرادمدن

وشوكو.وأدوللاموجاثوماريشالبناأ%ذلاخيشمنطقةومن.لحموبيت،أتام

Gittaimوكيتايموجيبيونعجلونالىذلكبعدوصحد.وزوراوأزيكا

منيتمكنلمرحبعامانويظهر.التانيةالعسكريةبفرقتهعندهاالتحقحيث

.معبدهكنوزمنشيشنكالىقدمهماالاعنهالمصريالخطريوقفولمالمقاومة

مدنثم.بنصبانتصارهوخلدأحرقهاالتيمجيدوووصلشيشنكاتجهثم

فنوئيلالىيربعامبهانسحبوقتفيشانبيثأخذكماورابيثوشونيمتاناخ

للمبادةمزاراتيربعامتشييدعن)26(الاولالملوكسفرويخبرنا.)35(الاردنعبر

بضمارةتأثرهعلىيدلمماكفرأالسفراعتبرهاوالتيالعبريةللعقيدةخلافاَفيها

فلسطين.فيالشحبضعوراحترامعلىوحرصهالسكانكثرية

قصررغم،حاصرالذي(..مق!.!-01!)نادابابنهيربعامواْعقب

علىيدلأمروهو(الفلسطينيةربما)ساروناسهلفيرْجبتومدينةحكمهمدة

لهذهنادابمهاجمةسببنعرفولا.البلاد)27(فيالفلسطينينقوةانتعاش

بعشااسمهإطضابهقاملهامحاصرتهخلالجيشهفيعصيانحدثالتيالمدينة

استقرارعدمعلىالملكمقتلويدلاستهأفرادوجميعنادابمقتلنتيجتهكانت

(..مق!-886!.)بحشابحدهالحكمفأخذ.الشماليةبالمنطقةالسياسيةالامور

علىنادابهجومالمصرييقليرضييكنولم.لحكمهمركزاًترزهاتخذالذي

883-!19الاولاوسوركونالفرعونمصرفيمحله-لوقد)الفلسطينييق

Zerahزيراهجومفيفلعلبعشاكانوربما(شيئشكمحل..مق

،المصريالفرعونفيهااندحروالتيفلسطينفيالمحتلةالجنوبيةالمملكةعلى

356-354..25.Olmstead, History... op. cit. pp

.13:31الاولالملوكسفر26-

.15:27الاولالملوكسفر27-
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ورعايةناحيةمنالاراميينمصادقةبعشاواتخذ.الانىالاخبارسفرادعاءحسب

بالنبياصطدامهعنونعر!.حكمهلتركيزاخرلىناحيةمنالكنعانيةالطقوص

بعشاتقدموقد.جاهوفةلدينالمخالفةالدياناتسمايرةعلىانتقدهالذيياهو

التيالمنطقةتفصلالتيالحدودوعبرالمحتلةالجنوبيةالمملكةمنبملواحتل

المملكةعاهلأسامنكانفماهابناهأعادالتيراماحووصلعنهاهويحتلها

الاَرامبمالملكالىالمعبدكنوزمنارسالهعلىتمكنماوأرسلألاالمحتلةالجنوبية

وخرببحشامعمعاهدتهحدادبنفألغى.والديهمابصداقةمذكراًاياهحدادبن

معكهبيتعندوعبيل(حرمونوجبلالليطاننبيقمرجعيونربما)ايجون

وخلفه.عكانحومتقدماَ(الحولةبحيرةشمالميلاعثساثنىبعدعلىعبيلتل)

885ايلهابنهوفاتهعند - 886 ( Elahالحكمفيطويلايبقلمالذي(..مق

زمريواسمهالخمريحتسيكانبينماعرباتهسلاحنصفقائدقتلهحيث

Zimriيبقلمالذيالأولالمبريينالمحتلينملكشاؤولعالْلةالىينتسبالذي

Omriعمرياسمهبالجيشآخرضابطعليهقضىحيتأشهرغيربدورههو

الذ!يبيتهعليهوأحرقترزافيفقط(أيامسبحةحكم)الذيسيدهعمريحامروقد

وتبحهمل!نفسه!)ط+تيبنياسطأخرشضىوأعلن.فيهيتحصن

بممريقتلهوقد.المحتلةالشماليةالمعلكةبنصفالاستقلالي!مصمطًالكثيرون

لكلكانحيثخصمهمعا!راعمنسنواتأربعبعدالآنالجولهصفاالذي

بالضبط.الحكمفيعريقضاهاالتيالمدةصرفةالصحبومن.مؤيدوههنهم

المنطقةلحكمجديدةعائلةأتت(..مق874-885)العرشعلىعمريوبصعود

الفينيقيالملكمعالمماهدةجددفقدالنظربعيدعريوكان.المحتلةالشمالية

Aايثبعال 67 - ,9M ) Ethbaalهوكونهعننعوفالذي(..مق

جزبيلالفينيقيالملكابنةبزواجاتفاقهماعززوقد.قويآطمو-3مل!آالآخر

علوهوعمريوالداصمنحرتولا.عهدهووليعمريإشاأخابمن(يزبيل)

يوحيواسمهنبطيأوعربيبكونهقوياحتمالوهناكبحبريليسا+لثر



سفرمدونو-لان.كفاءةالمحتلةالشماليةالدولةملوكأكثرحقآوهو.بذلك

لناذكرفقد.السياسيةانجازاتهاامنهاالدينيةاتجاهاتهفيولطأكنرالملوك

منسبقهمنكلفاقماالشرمنوعملاللهنظرفيشرهوماعولعمريبأنالسفر

شحورعنسواءالكنحانيةالبلادبحضارةتأثرهعلىيدلالذيالأمر()38(الملوك

جداًكبيراحتمالوهناك.يحتلهالذيالشعبلشحورمسايرةأولىخالصحقيقي

نحرفهلاخاصلسبباليهـوديةاعتناقهيكونفدوربماعربينفسههوبأنه

والدهأسمذكرعدمفيالسببيكودْقدوهذاوالتدرجالتقدمفيحبهيكونوقد

.شيءأيحالطعنهنحرفلاالذي

وقد.عمركطعاصمةفيكاملةأحياءشغلوادمئسقمنتجارعنونسمع

Chimoshgadشكادكيموإناميشعا،!آبيالملكأعلمنا)كماموآبعمريحارب

عشرخمسةبعدعلىوتقعالاردنشرقفى)Medabaميدابابقواتهعمرىواحتل
....

.المشهورةالمرآبيةالمدينة(الميتالبحرفيالاردننهرمصبشرقجنوبالىميلا

-لانواالذين)الآراميينمعطيبةعلاقاتعلىوظل.الموأبيةالمدنمنالكثيروهدم

أمرصداقتهمضمانانوجدحيث(المتوسطبالبحرالاتصالبتأميقيهتمون

حكمهمنيلةولمدةخلالضخمةجزيةعمريالىيدفعميشعوظل.لهصم

استقراروةتعمريأياموكانت.()؟3(أخبرناكماالغنممنراسألف)002

ولم.الاردنسْرقالىالمتوسطالبحرمنيحتلهاالتيالمنطقةوامتدتورخاء

يظهرحيث(يهوذا)المحتلالجنوبفيقاءتالتيالمملكةمعلهنزاععننسمع

.يهودْاملكيهورامالىابنتهعتليابزواجعززبينهمااستمرتقدصداقةعلاقةان

وصلتقوتهاعنفوانفيأنذاككانتالتيفينيقيامعتحالنههعمريوساعد

.للاثراءواسعةوفرصتجاريةكتيرةتكيلاتعلىبواسطته

.16:25:الاولالملوكسفو28-

سورية،،3،القديمالادنىوالشرقمصر،ابراهيمميخائيلجيبد-لتور92-

.36-361.ص،ذ-لرهالمار
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السامرةالى(الشماليالفرعةتل)"نرزامنعاصيتهعمرينقلوفد

وأسمامانابلسمنالغربيالشمالالىأميالسبعةبعدعلىالواقعةسباسطبة)

.(المراقبةارجومعناهاالسامرة)شوميرون

السامرةْفيظهرالفرعةتلعندالفخارتوقفعندماانالفخارمنونعرف

طبقتيفينلحظهصرناالذيالفخارمنأيهذاالشماليالفرعةتلفخارفينجدولا

التيالأسبابعلىأضواءالسامرةموقعفيالحفرياتوتلقي.التاليتينالسامرة

عثروالتيعمركيشيدهاالتيالبناياتفمن.اليهاعاصمتهنقلعلىحملسري

عاصمتهوتخطيطتنظيمعنعظيمةأفكارلعمريكائتا؟4نلحطالسامرةفيعليها

موقعذاواسعآكانحيثيريدماالسامرةموقعفيعمريوجدوفعلا.الجديدة

يأمنهايلاحطأنويمكنالرئيسيالبخوبيالشماليالطريقعلىتقعاستراتيجي

الحفرياتبينت.وقداللبنانبمالساحلمعالصلةوسهلةالوسطىالهضبةمنتقدم

الهضبةقمةبأنونشاهد.قبلهمسكونةتكنولمعمريبناهاقدفعلاالمدينةبأن

الفلسطينيةالمدنخططفيمستحدثأمروهذاالملكيللحيخصصتقدكلها

المنطقةوأحارو.الرافدينبلادفيوبابل(كالح)نمرودمدنخططالىمئسابهة

عريالىللسامرةالاولىالمدينةعزيتوقد.!متر1ر06)سميكغيربسور

واسعة.وساحةكبيرأقصرآالهضبةعلىالمحصنةالمنطقةضمنويقعأخابوابنه

وربماأصثرقاالىالمدينةبوابةوكانتللغايةمتقنةبطريقةبالصجرالصخاءوكان

بعضناتئةمستطيلةأعمدةفيهاكانتواسعةأماميةساحةطريقعناليهايصلوا

مثلهاوعلىعثركاملةثلاثةمنهاوجدايونيةشبهتيجارْمعالجدرارْمنالشيء

لْبوالدمشقيونالفينيقيونالصناعبهااتىربماوالاردنمجيدونلاخرىمواقع

الأثاثتزينكانتالتيالعاجيةالقطعمنكبيرعددعلىوعتر.سليمانحكمفترة

طاشأرسلالْىموقعفيلسريرمماثلةعاجياتوجدتكما.المزخرفةوالصناديق

هزيلالملكاسمتحولكانتالقطعواحدىكركميشمنالثصرقالىسوريةشمال

فيوجدتالتيالعاجيةالقطعوأقدم..مقالتاسعالقرنمندمشقملك(خزكل)
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أخابالملكبأنالأولالملوكسفرأعلمناوفعلاعمريسلالةزمنالىتعودالسامرة

.3(()ْبالعاجالداخلمنبغرفةبناية)العاجمنبيتآَبنيقا

8أخابابنهعمريوأعقب2 or - AV4 ) Ahabأماواسمه(..مق

البلادضارةمعالمأخذفيبحيدأذمبيافي(اب-أخمحناه)نربطيأوعربي

عبادتهوادخالهلبعلسجودهعنونسمعفينيقيةمععلاقتهقر-لىحيتالكنعانية

وفيوالآن.ولملكارت)31(مذاالكنعانربحلللرببحونيلمحبدوبنائهالسامرةالى

بحمايةترعىبعلعبادةصارتالضوصعلىأخابوبزمنالسلالةهذهصد

الانبيا+أئارمماودلالاتهأهميتهلهأمروهذارسصيةديانةأيوعنايتهالملك

فان)(لأخابمعاصراَ)وقتهفيبأنيخبرناالنبياورميافهذا.لهالمعاصرين

بتهدثةالملكدفعالذيموهذايكونوربما.()32(آلهتكءددصارمدنككعدد

أخزيامئلبهارتباعلوذاتجاهوفهتتضمنبأسماءأولادهتسميةعنالخواطر

وقد.()33(عظيمجاهوفه)وعثليا(عالىجاهوفه)ويهورام(يملكطهوفه)

كلية.معارضةعصسهنبياءأعارضه

محاطةمكشوفةساحاتبالسامرةأخابابنهأكملهانذيعمريلةصروكان

لتصريفجرلى5يسير!*ياردة18كانتالمكتشفةالساحاتوأكبرصغيرةبحو!

سوربالقصرويحيط.واسعةقناةفيجميحهاتلتقيغرفةكلتحتالقذرةالمياه

فكانالخارجيالسورأما.الجنوبالىالئسمالعنقدم315بطولبجدارين

هذاغرتوفي.(17*قدم33)كبيرةبركةفيهوكانت.ياردتينبعرض

-لتبتسةمختصملاحظاتمعفخاريةكسرات،الملكيةالوثائقعلىالعنورتمالقصر

.الأمالفينيقيةالكتابةعنتحولتالتيCursiveالممزوجةبالكتابةبالحبر

153-151..03.Wright, Biblical... op. cit. pp

.31-16:32الاولالملوكسفر31-

.Nor:11اورمياسفر32-

33-03الاولالملوكسفر3؟- : k-\.
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الضرائبعنالكضيرالشيءعرفنا(اللخافنصوص)الفخاريةالقطعهذهومن

أحاطتالتىالاخطاراضطرتوقد.تغير)،3(منعليهاطرأوماأنذاكالمفروضة

منيتقربأنالأردنثرقمنبفلسطينالمحتلةالجنوبيةالمملكةملكشافاتبيهو

تحيمأخابأعادوقد.الفينيقيةجزبيلابنةعثالياابنتهمنيتزوجوأنأخاب

(..مق861-867)الثانيازوربعلالعرشعلىصمدفينيقيةوفي.أريحة

832ماتينواعقبه _ 861 ( Mattinالآشور!طالملكتقدموعندما.(..مق

الوسطىصوريةفيالدولصمهت..مق854سنةسوريةالىالتالثشلمانصر

والآرامييْى.أخاببينالحروبكثرةعنونعرت.مشتركةبصورةمجابهتهعلى

نفسههووربما..مق843-088)الثانيحدادبنوملكهمالآراميونماجمفقد

فادْالأسفومع.المخلةاشماليةاالمنطقة(الآشوريةشصالنصفيازرحداد

ومن.تامةبصورةالأحداثروتصرالموقفبرؤيةلناتسمحلاجداًقليلةأدلتنا

تحالفهماالىأخيراَأدتالتيوأخابالآرامبيقبيقالعلاقةتطورمعرفةالصعب

قرقرمعركةفيأخيراَالتالثبشلمانصراصطدموااخرحلفاءمعالآشوريينلصد

شلمالْصرأخبرناوقد.(بسوريةالحاليةحماه)حماثمنطقةفيالحاصيعلى

جنديآلافوعئ!رةعربةبألفيقرقرصركةفيضدهأخاباشتراكعنالتالث

ا)جانبانادعىوقد.الاَشوري)35(الحثاضدبالقتالالمشتركةالجماعاتأ-لتروهو

معلأخابمعركةالأولالملوكسفرويصف.ا،نتصار1والاَشوريالآرامي

قدوانهاولابدأخابعصرأحداثضمنتسلسلهابالضبطنحرفلاالآراميين

كماالفترةهذهفياشتدتقدالآراميينقوةانويظهر.قرقرمحركةقبلحدشت

-!832)الثانيسوركونأوالمصريالفرعونانيبدو 1Aخلفكان(..مق

وقد.الاَشوريينوصدالآراميةالمقاومةلتقويةاليهأخابوانضمامالتحالفمذا

الفرعورْهذاكرتوضمععروتببنذاتالمرمرمنمصنوعةمصرية-لبيرةجرةعلىعثر

374-371..34.Olmstead, History... op. cit. pp
032.927-278,.35.James. Pritchard, ANET, pp



المصرلىالملكشكدونقدمهانادرةموادعلىتحويأخابقصرساحةفيالخاص

فلسطينمنالمحتلةالشماليةالمملكةالثانيحدادبنوهاجم.أخاب)36(الىهدية

الئساليةالمملكةعلىآراميينهجو.ينالقديمالحهدلنا%ذكرالجليلمنطقةوحرر

أخابتسليمهاورفضحدادبنحاصرهاالتيالسامرةاستهدفتالاولىالمحتلة

السنةوفي.الآراميالملكيدخلهاأندونالأمرينالسامرةسكانمنهقاسىوالتي

Aphekافيكفيالأثنيىْوالتقىأخابلحربثانيةحدادبنتقدمالتالية

عامر(بنيومرجببيسادْدمشقيربطالذيالطريقوعلىالاردنيثرقشمالفي)

ساحقاَ.يكنلمعليهمانتصارهانولوالأقلعلىالآراميينصدمنأخابوتمكن

المقابلةوفي.!االئقةيمكنلاللفتلىالقديمالحهدأعطاهاالتيالأرحامبأنعله،

متعاونتينبفلسطينالمحتلتانيتانالحبرالدولتانكافتالآرامييقمعالاخيرةالمسلحة

الىأخاباسترجاعهوهذاغرضكانوربماذكرناهالذيبالزواجعززبحلف

الجنوبيةالدولةملكيهوشافاتوكان.(الحالبمرامبتتلربما)جدعاد-راموث

وفي.الآراميينحربفيواياهبالاشتراكالأخيراْقنعهعندمالأخابزيارةفيالمحتلة

العبريالاحتلالقوىوانكسرتأخابقتلجلعادرامرتعندإجمةالتاالمعركة

محتليهعلىثارقدباْنهموأبملكميشعويخبرنا.السامرةالىأخابجةوحم!ت

ربقتهممنبلدهتحريرمنوتمكنأخابمقتلقبلالشماليةالمملكةمنالصبريين

الآشوريالملكواجهالذيالحلفضمنموآبوجودلعدمالسببيفسرقدوهذا

نيبومنطقةعلىهجومهعنوأخبرناوأتاروتميداباميشعفحرر.قرقرفي

جنودمنالآلافبهاقدمالتي(لأريحةالمقابلةالجهةعلىنيبوجبل)

وحرر.نصبهفيأخبرناكماكيموضموآبربالىكأضاحيالحبريينالمحلين

ربعاالمجيبسيلمنالشمالالىالاردنشرقفيمدينة)2،"ةلجاهازميشع

ميداباشرقجنوبالىونصفأميالسبعبعدعلىالحاليةالوليدامموقعتكون

384,.36.Olmstead, History... op. cit. pء
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أيضاْتكونوربماميداباشرقونصفأميالثلاثةمسافةعلىجالولتكونقدأو

دْيبادْ)ديبورْالىوأضافها(ميداباغربجنوبواحدميلبعدعلىالتيمخربة

سيلالمجيبشمالأميالوثلاثةالميتالبحرشرقميلاعشرثلاثةبعدعلى(الحالية

قدبأنهميشعأخبرناكما.وجملهاالآنقراهاالتيكهممل!عاصمة(عرنون)

أعدائهمنغنمقدمحاشكدونوهيكيموشربهالىجاهوفةأوانيكرس

المحتلين.ييئالعبر

شفمأأخابلفتلايلياالنبيمعأخاباصطدامعنالقديمالعهدويخبرنا

جزبيلاضطهادعنثم.أخابالىلهتابمةأرضمنطفةاعطاءرفضنابوثاسمه

كائتالذين)بحللكهنةايلياوتحديالانبياءمنلحددأخابزوجةالفينيقية

الغالبوفي.صحتهامنالتحفقيصمبالتيالكرملجبلعلى(الملكةترعاهم

اليهوداتقانعنالتاليةالحصورأدلةمننحرفاليبالشعوذةأشبهزتTفأنها

العهدفيه،عصسالذيأوقتاوفي.وقدرتهفهجاهرةبقوالحالةهذهفيوفسرتلها

أقوياءاستمرارعمعننعر!فانناالحدثهذافيبعل-لهنةجميعمقتلعلىالقديم

الا.ليسشعبيةبقصةأشبهالقديمالمهدروايةكونجانبالىتاليةلازمان

أخيهبعدهجاءالذي(..مق852-853)أخازياابنهأخاببحدوجاء

842يورام - A 51 ) Joramيهورامأو.م.قehoram،).يظهرو

وعلاقاتهاالكنعانيةالاكتريةلحضارة)ربما(الاصلالعربيةعمرياسرةمجاراةان

لملأنهمالحائليةوارتباطاتهمالاسرةأفرادأصلنتبجةربماالمجاورةالدولمع

اليجا()ايلياالانبياءمعارضاتالايصرةعلىجرتيينالحبرالمحتلينمنيكونوا

ياهواسمهضابطقامبحيثكثيرأالمحتلينعلىأثرتالتي(اليشا)واليشع

Jehuعنالتانيالملوكسفرولخبرنا.عمريايرةعلىبهاقفىضدهبثورة

وانولابدهذا.الكلابلتأكلهاالقائدهذابأمرالنافذةمنالأمجزبيلرمي

وسهولةالسلالةضحفالىأدتوالاَرامييقعمرياسرةبينالكثيرةالحروب

اصرةأفرادجميععلىالقضاءكانهذاياهوبهقامعملوأول.عليهاالقضاء
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قتلالىهمهوجهثمالسامرة،لأخابافيآَسبعينقتلانهيقالحتىعمري

للاصةالمؤيدةالطبقاتقوةعلىيدلمماوالكهنةالمتنفذينمنعمرياسرةمؤيدي

مؤيدينلهمكارْوحتىالاكثريةحضارةبمراعاةسياستهمفيالسابقةالحاكمة

من(ق.م.815-842)ياهووقساوةعنفويظهر.الدينيةالطبقاتمن

يكووْقدبالقتلالعنفوهذا.عمرياسرةوأفرادجزبيلبهاقنلالتيالطريقة

يكونربماوحتىالعبريينبالمحتلينل!عاعلاقةلاعمرياسةكونأسبابهأحد

الحلاقةقطعالىأدىالبشعالاجراءوهذا.فمطبالظاهرالعبريللديناعتناقهم

انعزلوبذلك.المحتلةالجنوبيةوالمملكةوفينيقياالمحتلةالشماليةالمملكةبين

هزيل()خزعلاستغلوهنا.الخارجيال!المعنالمرتلةالشماليةالمنطقةملوك

اليه.وضمهالاردنلئرقنحووتفدمالفرصةالاَراميالملك

أرامنحوالثالثنصرشلماالآشوريالملكتقدم.ق.م842سنةوفي

اخذها.فيفشلالتيدمشقفيلهوحصارهدشمقملكلخزعلدحرهوادعى

لهوقدمالآشوريالملكاحمقابلةياهوفال!رعفينيفيةنحونصسشلمااتجهثم

معالمعدنينهذينمنثمينةواوعيةوفضةذهبمنتألةتضخمةجزية

لشلمانصرالسوداءالمسلةع!!مصوراياهوونرىالفاخرةبيتهاثاتمنقطع

جعلوبدْلكولحيتهالطويلروبهفيالآشوريالملكسيدة51،مراكعاالثالت

عنهم.بالنيابةهويحكمهاالاشوريةالامبراطوريةمنجزءيحتلهاالتيالمنطقةياهو

رأساسماه)الذيالكرمل-بلنحومرجعاهـهـذاهباطريقعنشلى،نصرورجع

ولنا.اللبنانيالساحلطولع!سوسارفيهالهنصببنحتأمرحيت(بعل

امتازقد.(.مق008سنةحتى)ياهواسرةحكممنالاولالنصفباننحرفان

المملكةعلاقةالىالسببويرجعتلاهالذيالنصفعكسوالمصائببالمحن

المباشرةالعلاقةوذاتأنذاكبالمنطقةالمتحكمتينالقوتينمعالمحنلةالئممالية

المملكةكانتياهوزمنففيالاَشوريةوالدولةالآراميةدمشقوميبها

التاسعالقرننهايةفيتغيرالامرولكنوسيادتهادشمقرحمةتحتالشمالية

الفينيقيينمنياهوخوفوكان.آشورقبضةفيدمئممقوقعتحيث..مق



ففسهتسليمالىدفعهالذلىالمبا!ئرالسببهوالآراميينائتمانهوعدم

الامراستتباببحدالأنبياءوتجمعنبيمسحهقدياهربانونعرف.للآشوريين

.السامرةفيبحلمزارمعالعلياالاماكنفهد!واله

897)احازياهوولدهياهووخلف - \A fيصفالذىوالنص(..مأق

الآشوريينانويظهر.مرنبك(الوحيدمصدرنا)الاولالملوكسفرمنحكمه

القواتحددواقدالآنالمحتلةالشماليةللمملكةالحاكمينالسادةبصفتهم

جنديالافوعشرةعرباتوعئصرفارسابخمسينتحلكهاأحازلياهويمكنالتي

قرقر.معركةالىدفعهااشيأخاببقواتقورنتاذاقلتهاوتظهر.المشاةمن

حْزعلهاجموقد.الفترةبهذههدمتقدءجيدوانالآثاريالدليلمنويظهر

وحرربأشورالقويةعلاقتهارغمالمحتلةاغممماليةاالمملكةالآراميدشمقملك

تلكمنصغيرةمنطقةالاأحازياهويدفييبقلمبحيثمنهاواسحةمساحات

والايدوميورْالفلسطينيونهاجموهنا.المحتلةافرايمقبيلةتستوطنهاالتي

.صورمنحصلوهابمساعدةالمحتلالجزءهذامشتركةبصورةوالحمونيون

785-7!7)يواشبحدهوجاء Jehoashسياسةاتبعالذي.(.مق

الذينالآراميينضدمساعداتهملضمانشكدونللاشوريينبالنسبةياهوجده

ضديواشانتصاراتكانتوربما.الجزءلهذامحتلينالااليهمينظرونلا

المدنبعضلاحتلالااعادتهفيالسببهيالآشوريةالمساعداتبفملالآراميين

وذلكانتصاراتثلاثةبعدالشماليةالمملكةمنالاراميونحررصاالتي

اخبرناوقد.دشمقمملكةعلىالتالثنراريادادالآشوريالملكلضغط

الثانييربعامابنهبعدهوأتى.وفلسطيندمضقبفزوهمذانراريأداد

(746 - VAOقداشاراتوهناك.نجاحاياهوسلالةملوكاكئرومو(..مق

اخبرناحيثالقديمالحهدومدحه.المخلصلهالثانيالملوكسفراعتبارتتضمن

حدودصارتبحيثالاَراميونحررماوانسبقالتيالمناطقاحتلالاعادتهعن

ومي(الميتالبحر)عرابةبحرحتىحماةبدايةمنالمحتلةالشماليةالمسلكة



و-لشفت.وهوشيايونانالأ؟بياءظهرعهدهوفي.شكدونفظيعةلمببالغة

.السامرةتحصينبهاعادالذيالمزدوجالسوربقاياعنالثانييربعامصدلحمن

الوقتوفي.المحلاتبعضفيقدم33كانالسورسمكانالبقاياهذهوتظهر

نعر!الآنقوتهااسترجعتقدجاهولةء:،دةبانالقديمالعهديخبرناالذي

لناوتوضح،السكانمنالعظمىالغالبيةبينالسائدة-لانتبعلعبادةبان

الاسماءمنجداكبيرةنم!بةبان(..مق077-778)السامرةفخارقطع

كبيرةالفروقنرىعاموسسفرفيوردمادرسناماواذا.بعلاسمفيهاتدخل

أشهرستةحكمالذيشاللومالملكثم.والرقوالفسادوالاغنياءالفقراءبين

مناحيماتىشاللوموبعد،الئانييربعامابنZachariahزاكاريابعد

الىمعارضاخاصاحزبايتزعمكانالذيترزةمن(..مق745-738)

Tappuahتاببوامدينةوهدمالسابقالملكاهلذبحقدبانهونقرأ.شاللوم

تكولْىوربماشخممنالجنوبالىأميالبضعبعدع!ورزردأبوشيخالغالبفي)

لانها(شخممنالغربيالجنوبالىاميالستةبعدعلىالحاليةتفساحموقع

الىالجزيةمناحيمدفعوقدشاللوممحارضةايدتقدالقديمالعهدقولحسب

43738سنينفيالثالثبلاصرتجلات ، V 42 ، Vتجلاتذكروقد..مق

نصوفي.(السامرةالىالنصنسبه)مناحيممناستلمهاالتيالجزيةبلاصر

الآشوريالجيشاماموهربههذامناحيمخوفبلاصرتجلاتيذكرثاني

التيالجزيةكونالقديمالعهدذكروقد.صاغراللجزيةودفعهالطيرمثل

الفضةباننحرفانولنا)الففةمنطالينألفكا؟تالاشوريينالىدفحها

الذهبمنبكثيراكثركانتوقيمتهاالقديمالعالمفيالثمينالمعدنهي-لاءنت

005سنةحواليالاالفضةثمنعنثمنهويرتفعالفضةعلىالذهبيطخولم

سعرها(.انخفاضالىادىالذيالفضةمحدنمنآنذاكانتجمالكثرةنظرا..مق

وماالثسماليةبالمملكةالمحتلينهخرقدبانهالثالثبلاصرتجلاتلنايذكر-لما

ويخبرنا.القديمالعهداليهيثصرلمرأموهوأشوربلادالىوحملهميملكون



المنطقةاثرياءمنألفستينعلىشقلاخمسينفرضقدهناحيمانالقديمالعهد

سنةلمدةحكمالذيPekahiaفكاحياابنهمناحيموخلف.يحتلهاالتي

مىْمحاربخمسينمعPekahفقحقائدهعليهتقدمعندمافقطواحدة

الملكريزورْمعفقحاتفقوقد.الساهرةفيبقصرهوذبحوهجلعادمنطقة

وفعلا.فلسطينمنالمحتلالجنوبيالفسمفييهـوذاملكحربعلىالآرامي

مدينةقرب2!ولولأخازملكهمبقيادةأتتالتيالجنوبيةالمملاكةبجنودالتقيا

وقتلدمشقوأخذبا،صرتجلاتتقدم..مق734سنةوفي.ودحراهالقدس

لهمكتابعأبقوهالذينالاشوريينالىيحكمهاالتيالمنطفةأخازوسلمريزون

وهئا.أشوريةمنطقةالىالاَرْالجنوبيةالمملكةتحر!توهكذاالمنطقةيدير

حررتوهكذاوالعرقوببجلعادومرفقحلاخضاعالنالثبلاصرتجلاتتقدم

بلاصرتجلاتعبرثم.العبريةالشماليةالمملكةاحتلالربقةمنالاردنضرق

شمالعبيل)تلمعكةبيثوأبيل(مرجعيون)ايجونوحررالاردننهرالنالت

شضاساعدثمالمنطقةباقيوحرر.وميرومواروماوخاصوروكادض(الحولة

نجاحهبحدهوشياصاروهكذا.فقحعلىللتآمرHosheaهوشيااسمه

المحتلينمنسباياالاشوريونوحمل.باسمهمالمنطقةيحكمللاشوريينتابحا

اميالستةمسافةعلىالبدويةتلربما)ثونوهانناجابارامدنمنالعبريين

وكانا(ا-ضوبيةاعكاسهلنهايةفيالحريجموقعتكونوقدالناصرةشمال

شمالعرابةفي)باتاوجود،(ا)ناصرةقربالجليلقانةأيقاناأوخربت)

الطبقةنهايةوان.(الاءلىالبلميلفييارونربما)وايرون(جابرعصيون

الشماليةالمملكةعلىالآشورييقهجومنتيجةكانتربمامجيدوفيالرابعة

فيالملكيالقصرخربوقدخاصورفيالخامسةالطبقةتخريبوكذلكالمحتلة

التيوالاراصْيالفلسطينيةمدنالاربععداوفيما.تاما)37(تخريباالسامرة

928-282..pp37.،.؟ Kenyon, Archaeology... op. ci
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مبايثرةباشررارتبطتفلسطينباقىفانالحبريينقبلمنمحتلةسابقاكانت

فياسكنهمالذينالقوموجهاءمنشضما27ر.!2الاصالىوسيق

صودضمنهدينة)وهالا(حلفتلعندالفراتباعالي)Gozanجورْان

الىرسالةوفي.الفراتخابوروعلى(مكانهانحرفلاالاشوريةالامبراطورية

شضاوتذكرجوزانفيالاحوالعننقرأالسرجونيالعصرمنالاشورىالملك

لاما-لنهمفلسطيقالىوحلى.الخ)38((السامرةمنالرحل)عالميشوتا
....-صصجمِمم

وبالل.كوثامدنمنحملهما!برى
ص.

:(يهوذا)المحتلةالجنوبيةالمملكة-ب

زوالبعدونصفقردْلمدةواستمرتالجنوبيةالمنطقةفيشكلتوقد

الاسترارولهذا.الاشوريةالامبراطوريةمنكجزءولوالمحتلةالشماليةالمملكة

الطبيحيالطريقعنإ!نوبيةاالمملكةتحتلهاالتيالمنطقةبعدمنهاكثيرةعوامل

ذات(القدص)لهااتخذتهاالتيالعاصمةكونجانبالىالغربالىالثصرقمن

الشمالية.المملكةقيالمحتتوناتخذهاالتيبالحواصمقورنتمااذاوصانةمنعة

حيثالجهةهذهمنالمتوسطالبحرالىالوصوليريدونالاراميون-لانفقد

للاشوريين.وكذلكذلكدونحائلاالشماليةالمملكةتحتلهاالتيالارأضيققف

الفرعونغزوالىتشكيلهامنذتعرضتقدالجنوبيةالمملكةانكيفعرفناوقد

الاولملكهاحيمنالخامسةالسنةفيدخلهاالذيالاولشيشنكا!ري

واخذوقصر.الاخيربناهالذيالمحبدكنوزعلىواستحوذسليمانبنرحبعام

منباخرىذلكبحدرحبعامفاستبدلهاسليمانصاغهاالتيالذهبيةالدروع

فنانو.صوربحيثالممريالملكأفرحتقدالحملةنتائجانويظهر.البرونز

الملكنرىففيها.الحملةمنمناظربعضبالكرنكالكبيرمعبدهجدرانعلى

.38 Leroy Waterman, The Royal Correspondence of the

1,Assrian Empire, (Ann Arbor, Mich. 3910,) VoL

.40 f
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رسمالذي(امون)عمونالالهإحضورالاسيويينضربوهوصورقدالمصري

اسيرو-للالاصرىمنصفوفعث!رةشيشنكالملكالىيقدمربةصحبتهوفي

الاسماههذهومن.الصورتحتالكتابةتوضحكمامدينةاوموقعايمثل

وحتىغزةجنوبجمةوتلدبببىخربتوقدفلسطينكلشماتبانهانستنتج

شيئشكانيعتقدضخمةتحصيناتعلىوعنر.جابرعصيونفيالتعدينمرا!-

32بعرضالطابوقمنالمبنيالبخوبيالسوروان.شاروحينفيببنائهاأمرقد

هجومبانشكدونيدلفانهالفرعونمذابناهقدكانانالمدينةهذهفيقدم

ربقةمنفلسطيقتحريرمنهايريدكانبلعابرةغزوةمجرديكنلمالملكمذا

المنطقة.فيالسابقةالمصريةالامبراطوريةمحالماحياءوربماالحبريالاحتلالط

ممافلسطينفيوجودهماستمرارفيمهتمينيكونوالمشيشنكخلفاءالْىويظهر

.نفوذمم)93(زوالالىأدى

Rehoboamرحبعام()يهوذاالمحتلةالجت:بيةالمملكةفيملكاولوكان،-د

اعتلوقد.العمونيةنحمىزوجتهمنسليمانابنومو(..مقا!53-5!)

انهيقولالاخبارسفركاتبانولوسنةواربمونواحدالعمرمنولهالحرش

الانفصالحركةتفسيربهارادربماأمر،العرشصعودهعندالسنحدثكان

اشخاصاستشارتهعلىتدلنااوتصرفهوسوءعليهفيهااللومبعضوضعالتي

صعبةفترةفيحكمهبدأوقد.4()ْالقديمالعهدذلكالىيشيركماالسنحديني

نفدْهاالتيالسخرةفأعمال،فلسطينفيالقصيرالحبريينالمحتلينتاريخمن

ماوكثرةالمحتلةالحبريةالشماليةالقبائلبينخاصةالسخطجلبتقدوالده

واعمالهالكثيرةسليمانمصاريفلتغطيةالضرائبمنالجميععلىفرض

والغرورالذكاءعدممنجانبعلىكونهعنونقرأ.النطاقالواسمةالعرانية

نظامفىضالىبهادتالابهةفيرغبتهوان.المعقدالموقفتفهمعنوالبعد

914-148..93.Wright, Biblical... op. cit. pp

.01:8الثانيالأخهارسفر"12:2الاولالملوكسفر04-
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محاولتهوان.الشعباثقلممالوالدهتلكمنوأشداكثروضرائبسخرة

ادتالاولالملوكيىفريذكركماالدولمنجيرانهمعمحليةمحالفاتلضكوين

المؤرخنسىوقد.)94(المألوفةغيروالعاداتالغريبةبالطقوسبلاطهمليءالى

شرقمنعمونيةبلضلينالمصمنعبريةتكنلمأمهوكوناحلكهذاخلفيةالحبري

قمعوحاول.يحتلهاالتيالمنطقةفيالحدودمدنبحضثارتوقد.الاردن

مرةمناكثراصطدموقد.فشلولكنهالمحتلالشماليالقسمانفصالحركة

الانفصالبدءفيرحبعامارسلوقد.المحتلةالث!ماليةالمملكةعاهليروبعاممع

حتىبالرجارةرجموهالذيالسخرةاعمالعنالمسؤولأدورامبقيادةقوة

الخ.زوروبيتلحمببتمنهاعدةمدنوتحصينهبنائهعنونر!.الموت

.اخرىمحصنةمناطقوبنى

أبسالومابنةمعكةزوجتهابنAbijamأبيامابنهالحرشعلىرحبعاموتبع

عندالاصلياسمهغيرجديدااسماالملكاعطاءوان.(..مق14-139!)

من"كاقتتويجهعندهذاْاسمهاستلمالذيأبيامحالةفيكماالرضتسلمه

ومن.الآرْالحبريورْالمحتلونبهاْخذوقدوالعراقمصسفيالمعروفةالتقاليد

والاله(أبييمالرب)معناهالذي(أبيام)الملكهذاعرضاسمتفسيرالصعب

اتخذقديكونوقد.والمياهالبحارالهوهوالكنعانيةالاربابمننعرتكمايم

بدْلكويثبتجانبهالىتلتفحتىفلسطيقفيالسكانلأكثريةتقرباالاسمهذا

.)42(عرشه

الربأخيومعناه)أخيميباسممكانفلسطينفيتاناخاميربانونعرف

عندالشماليةبالمحلكةالمحتلينمعالمناوشاتزمانهفياستمرتوقد.(يم

.1-11:4الئانيالملوكسفر41-

.42,.M Noth, Die Israelitischen Personennamen, (Leipzig

,(2891 .p ;234 .A .M Honeyman, "The Evidence for

67,.RegnalNames Among the Hebrews," JBL, Vol
)4891(ا."016
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جبلعندالاثنينبينشديدةمعركةعنالثانيالاخبارسفرلناويذكر.الحدود

9وايفرورْبثلواحتلأبيامبهاانتصرالوسطىبالهضبةزماريم heron!ل

Jashanaوجاشانا(الحاليةالطيبةوميبتلشمالاميالثلاثةبعدعلى)

.(جفنةشمالأميالثلاثةبعدعلىالعيسانةبرجربما)

871أساأخوهوقيلابنهبعدهالعرشىواعتلى - 119 ( Asaمق..).

عنه.الكهنةبرضىيفسرأمرسلوكهعنالربرضاءعنالقديمالعهدويخبرنا

المظاهربعضعلىالقضاءمنهاالتيالدينيةالاصلاحاتمنعدداليهوتنسب

ونزعالاصناممنالكثيروكسر،والدهزمنمنذمتبمةكانتالعبادةفيالجنسية

الضبربةاشيراالىقدمتهتمثالاصنعتلانهاالامالملكةلقبمعكةامهعن

بالحائلةالكنعانيالدينمعالمتغلنليصور!مامرومذا.وعبدتهاالكنعانية

الوالدةالملكةغضبيصورالقديمالعهدفيدليلايهناكوليسنفسهاالمالكة

عبادتهاعنبالعدولثانيةرضاهكسبومحاولتهامعهاابنهاتصرفعنمذه

الكنعانيةالعقيدةتغلغلعلىيدلمماالفخماللقبتسترجعكيماالكنعانيةللربة

عنالقديمالعهديحْبرناكما.بديلاعنهترضىلنالتيالوالدةالملكةنفسفي

الاتفاقعنتحويلهاجلمنالآراميدمثسقملكحدادابنالىالرشوةتقديمه

وغزىحدادبنعدلوفعلا.ومساعدتهالمحتلةالشماليةالمملكةملكبحشامع

ادىمما.الخوأبلودانايونمدنمحررانفسهاالشماليةالمملكةذلكبدل

التيالرشوةضخامةعلىتدلكماليهوذاحربهوتركالانسحابالىببحئم!ا

الائيوببمالملكبارْالثاننالاخبارسفرويخبرنا.الاراميللعاهلأساقد!ا

خاصةالخبرهذاصحةنعرفولاعليهانتصرالاخيرولكنأساحاربقدزيراح

ابنهأسابعدوجاه.بتاريخيةليستالحدثمعفي-لرهمالذينالاشخاصوان

84!شافاتيهو)شافاتجيهه! - 087 Jehoshaphatالذي(..مق

الممونيولْىهاجمهكما.يقاومونهكانواالذينالفلسطينيينعلىانتصر

المحاجمورْاتبعوقد.صيرجبلمنMeunimنيمميوبمعاونةوالموأبيون



علالجديعين)تمارهازازونالىالميتللبحرالجنوبيةالنهايةحولالطريق

اجبرتالاردنشرقفيالمزايدةالاخطاروان.(الميتللبحرالغربيالجانب

بالمملكةالمحنلينمعحلففيفدخلالمملكةبانقسامللاعترافجيهوشافات

ابنة(عثاليا)أخابالملكابنةمنابنهزوجالذيالحدالىوذهبالشمالية

الاراميينضدالاخيرةحملتهفيأخابجانبالىوحارب.الفينيقيةجزبيل

محاولةفيواخذ.موآبملكميشععلىحمليهوراموبمعاونةراموثلاحتلال

الىارسالهاارادسفينةوبنىاوفيرمعالبحريةتجارتهفيسليمانالملكمضاهاة

شروعه.عنالتخليعلىاْجبرهمماجابرعصيونعندمتتحطهتارشيش

البلاديبوبونوكهنةلموظفيالملكهذاارسالعنالثانيالاخبارسفرويخبرنا

يتلقىكاننفسههووحتىجاهوقهاوامرالىالعبريينوهدايةوالارشادللوعظ

ادراكعلىوتدلالاهميةمنكبيرجانبعلىأموروهذه.احياناالمواظبحض

المحتلينحياةاوجهدرسنافاذا.كمحتلينبهمالمحدقبالخطرتاهاادراكاالملك

فيالاغلبيةمدنية)الكنعانيةبالحضارةكلياتأثرواقدنراهمالآنالعبرييق

اعتقادممحسبالذىالدينهذاسوىيميزهممالهميبقلمبحيث(فلسطيئ

نفسهالملكحتىالاَرْنرىلذاالكنحانيبالدينتأثرهنتيجةوتهددتزعزعقد

المقدسالفحشأشكالطبعضالفائهعنالقديمالمهدفيونقرأ.للوعقينزل

بعفىبرفعأمرحتى(الأشيرا)المقدسةالاشجاربعضوقطع(القديشم)

قبلمنمذ.الغاءالعبركيالمؤرخذكرالىالانتباهنسترعيوهنا.العاليةالاماكن

منصاربحيثالمحتلينجمهرةعندمتركزةكانتاهاعلىيدلمماملوكعدة

صْدماوتحمسملكالغاهامافاذاانتزاعهاالحبريةالسلطةعلىجداالصعب

يكونجديدالغا+كلبانايضاونلاحظ.كانتكماقويةترجعماسعانفانها

الحبريببْىالمحتلينتحمسزيادةعلىيدلمماسبةضهالتيالالغاءاجراءاتمنأضد

نرفضانوعلينا.الكنعانيةمعبوداتهمضدالملكيتخذهرسمياجراءكلعند

مبالغلكوفاالملكهذاجيشعنالتانيالاخبارسفراوردهاالتيالارقامكافة

بحيد.حدالىفيها



Aftيهورامابنهوخلفه - 848 ) Jehoramاعلمناوفد.(..مق

لحربأخابمعالاخيرذهبعندماوالدهمكانحكمهعنالثانيالملوكسفر

الستةلأخوتهذبحهعنالتانيالاخبارسفرمنونستدل.قرقرفيالاشورييق

المتنفذين.الرجالبعضمعبالثرواتواغرقهم.حصنةمدنفياسكنهمالذين

نعتهاالتيالكنعانيةالطقوسبضىيدخلجعلهأخابابنةمنزواجهانويظهر

اخبارانمتلكلاوالتيالمحتلةالشماليةالمملكةفيكمابالغرابةالقديمالعهد

انتقامعدمويفسربالشرالقديمالعهدينعتهالسببولهذا.طبيعتهاعنكافية

ضدايدوموثارت.(داودنسلمنلكونهاغريباتفسيرالذلكمنهجاموفة

نعرفلاولكنالاحتلالربقةمنأنفسهمتحريرمنوتمكنواالحبريينالمحتلين

وقاومتالمحتلينالفلسطينيونقاومكما.هذهالتحريرحربطبيعة

معهذهالمحتلةالجنوبيةالمنطقةالفلسطينيونوهاجمLibnahلبنه

ممافيهاالملكقهسحتىونهبواالقدصودخلواواسعةمناطقوحررواالعرب

وقوةفلسطينمنا)جزءهذافيالمحتلونيعانيهكانالذيالضحفمدىعليدل

مرضوقد.المحتلينضدالبلادسكانجميعوتعاونعناصرهاوتحددالمقاومة

القديمالعهدكاتبفسر.الذيالامرلسنينمنهقاسىبمرضحياتهنهايةفي

فانناهذاوعلى.والئصركالوثنيةدربفيوسيرهلثصرورهمنهجاموفهبانتقام

منفهناك.الاحتلاللترسيخخاصةنظرةالمحتلينملوكمنعامللكلنرلى

يجبالذكلطبالدينخاصةالحضاربم!ثرالطاشكالمنشكلكلمقاومةيريد

متحاسكينيجحلهموالذيلهمالوحيدالمميزالاقلعلىيكونان(بنظرمم)

وراءالسيرضرورةرأواالملوكمنوأخرين.المحدقةالاخطارتجاهمتوحدين

ومحاولةالناصرضىلجلبالدينيةفيهابماكلهاالبلادحضارةبمحالمالاخذ

المحتلة.السلطةلتأييداجتذابهم

841أخازياابنهبحدهو)تى - A 42 ) Ahaziahصفرويقول(..مق

الحربانحيثلوالدهبقىالذلمحطالوحيدموالملكمذابانالثانيالاخبار



ونساءاخوتهكلحملواقدالفدسفيابيهفصسداهمواالذينوالفلسطينيين

المملكةعمقداضطرابعلىتدا!قدالثانيالاخبارسفرفيعبارةوهناك.ابيه

القدسفيالحبريينالمحتلينانبحيتيهورام)43(وفاةبحدالمحتلةالجنهوبية

المحتلةالاخرىالاقاليمفيهكانتوقتفيالعرضعلىأخازياونصبوااجتمحوا

الذ!طالخبرصحةنعرفولا.المقاومةحركاتبهاتعصفا)جنوبيةالمملكةفي

ضدا!شماليةفيالمملكةمعجورامهذاأخازيااشتراكعنالتانيالملوكسفريرويه

ابنةعثالياابنلكونهاقربىعلاقةذاوانهخاصةالاراميدمثصقملكخزعل

عندالحربترك.وقدالمحتلةالشماليةالمملكةفيالمالكةالعائلةمعوجزبيل(أخاب

سهلفيالاخيرلمقابلةأخارْياوذهب.الشماليةالممكةملكجرحانبعدجلعاد

عمريعائلةعلىالقضاءتمأخازياعهدوفي.القدلصرزارانبعدعامرإخيمرج

الذيالامرالاخيرهربلولاأخازياالملكيقتلولَادياهوالملكيدعلىبكاملها

عندتوقفالقدصالىعودتهاثناءوفي.ياهوجنودقبلمنجرحهالىأدى

.القدسالىجتتهونقلتحتفهلاقىحيثمجيدو

يهـ-ذامملكةاضعا!الىأدتأخارْياالملكوفاةتبصتالتيالفوضىالْى

بدلافحكمت(واحدةسنةعمره)السنصغيرالملككارْحيثالمحتلةالجنوبية

فيالذكورجميعقتلالىعمدتالتي(..مق835-841)عثالياجدتهعنه

الملكبنتJehoshaba!وشبعبسرقةالاالصغيراسثيفلتولمالمالكالبيت

منتتمكنفلم)عثليا(عثالياوجهعنالمحبدفياخفتهالتيلهأخازياواختيورام

أمرحكمهامنالسابعةالسنةوفي.سنينلسبعتحكمعئلياوبقبت.قتله

فيبالاجتماعالرؤساء(يهوشبعزوج)Jehoiadaيهوياداعالاءإ!الكاهن

مذ.بسردالقديمالمهدويستر.ملكافتوجوهالصغيرالملكعليهمفاخرجالمحبد

شقتالمنظرراتولماحراسةدونماالمعبدالىدخاتعتلياانوكيفالاخبار

.\:22الثانيالأخبارسفر43-
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صحةمدلىنعرفولابالموتوحكمتعليهاقبضماصرعانولكنوصرختثو!ا

الشحبية.بالقصصأشبههيالنيالا-بارهذه

فيبعدوهوالعرشعلى(Joash)يواشJehoashيهوالئىوصعد

VOCk)عمرهمنالسابمة - ATOرْمنبعلالربعبادةانتعثمهتوقد.(..مق

كنعانيأوفينيقيالغالبفيMattanمتانلمعبدهالاعلىالكاهنوكانعئليا

برملكارثبعلهوبحلالربيكونوربمااسطذلكyىيدلكمافلسطينمن

فيبعلىبيتالناسهدمالثاننالملوكسفريخبرناكماعتليامقتلوبعد.صور

.هتانوقتلواكثيرةتكونوانلابدوالتيمذابحهوخربواتماثيلهوكسرواالقدص

القدصفيسليحادْبناهالذيالمعبدبانذكرقدنفسهالسفوباننعرفانولنا

منالئممديدالسلطةخوفالىتشيرأهميةذاتحقيقةالحراسةتحتوضعقد

المحتلينمنالمناصرونهؤلاءا!كانوسواءعليهومناصريهبعلعبادصجوماحتمال

بحيثبحلعبادةوقوةشعبيةمدىعلىيدلفانهالكنعانيالشعبمناوالحبريين

عنايضاالقديمالعهدفيونقرأ.الحبريينالمحتلينبينجاهوفهعبادةيهددصار

للحبثحداوضعالملكانومنمدخولاتهوتنظيميواشالملكزمنالمعبداصلاح

الطبقةفسادعلىيدلأمرفيهاوتلاعبهملهاالكهنةوسرقةالمعهدمدخولاتفي

مدخولاتهمقلةمنناتجاذلكيكونوقدوادارتهالمحبدعلىالمث!رفةالكهنوتية

الكنعانيالدينطقوسنحوواتجاههمالكنعانيبعللعبادةالاكئريةلانصراف

الاخبارسفرلناوذ-لر.الشاثنالكهنةلتصرفحدلوضعالآنالملوكوتدخل

منربماالموتحتىالاعلىالكاهنيهوياداعبنلزكرياالناصرجمعنالثاني

الذيالاعلىالكاهنبأبيهالاذىلالحاققتلوهالذينبحللحبادةالمتحمسينقبل

زمنوفي.بحلبحبادةالضرروالحاقعثلياقتلالىادتالتيالاحداثوراءكان

الطريقعلىالمنشيةعرقالفالبفي)جاثوحررخزعلالاراميا!للكتقدميواش

الجنوبمعيربطهالذيالتجاريالطريقعلالسيطرةلاجلربما(غزةالى

ورشوتهاليهيواشالملكاصراعلولاالقدستحريرعلىوصممومصرالعربي



وقد.شروعهعنيمدلجحلهالذيالامرلهالفادحةالجزيةوتقديمبالمالا.باه

باشارةيكونوربماغامضةتزاللالاش،بخدمهقبلمنقصرهفييواشقتل

عليها.بنفسهويثصرفالبنائيةمصروفاتهمعلىيحاسبهماخذالذينالكهنةمن

.رباهالذيعمتهزوجيهوياداعالكاهنارشاداتيتبعظليواشانوالغريب

ورسحْت.نسلهليكثرامرأتينمنيهوياداعزوجةالحلمسمنيواشبلخفحندما

الاماكناستمرارعننقرأانناولوالقديمالعهديذكركماعدهفيجاهوفهعبادة

منيواشيتمكنلميهوياداعتوفيوعندما.الوثنيةالطقوسلممارسةالعليا

اليهوديةالكتاباتفيونقرأ.البا،دفيوقويتبعلعبادةزادتبلبقوةالحكلم

انفسهماعتبرواالذينالاربعةالرجالاحدكانبانهRabbanح)alالربانية

الخاصة.المحبدشؤونحولالكهنةمعتعنتههذاخلفيةتكونوربما.أربابا

منهناكانولو(..مق767-597)(أمصيا)أمازياابنهبعدهوجاء

ومو،سنواتسبعحكمهمدةويجعلونالطويلةالمدةهذهيحكملمبانهيعتقد

حكمهبدءفيوهيأ.باْذىوعوائلهمابنائهميسى)ندونأبيهقتلةأعدمالذكط

انهويظهر.يهورامالاكبرجدهزمنبلادهمحررواالذينالايدومييقلمقابلةجيشا

المحتلةالشماليةالمملكةعاهلمنافسهبحدهيتحدىجحله)نتصاراانتصرقد

علىوقبفىششىبيتعنديهوذاجيشاندحارالنتيجةوكانتمعهواصطدم

بابحتىالشماليةالبابمنالقدصاسوارمنكبيرةاجزاءوهدمتأمصياالملك

وقد.السامرةالىوالرهائنالغنائموحملتوالمعبدالمدينةونهبتالزاوية

!علغرورهمصائبمنالمحتلينعلىجرهلمالاخث!في(اْمصيا)مازيا1اغتيل

(Uzziahعزية)عزاريةبعدهالحرضع!!وصعد.القديمالحهدقولحد

واعطى.سنةعثرستةوعمر.المرشعلىجلسوقد..مق766-973

الرقمهذافييشكمنومناك)سنةوخمسيناثنينىلحكمهالاولالملوكسفر

العلياالاماكنيلغلمانهولووتقواهتدينهوأ-لد(سنةوتلائيقاحدىويجعله

قديكونوربما.عندماالبخوروحرقالاضاحيتقديمللناصسمحبل



.البلادسكانعلىمقتصرةوجحلهاعندهاالتحبدمنفقطالمحتلينالعبريينمنع

شدةعلىيدلمحاوالعربالفلسطينينغزوهعنالثانيالاخبارسفرويخبرنا

التيالمنطقةفيالمهمةالمدنوتصصينهالحمونيينمنالجزيةتسلطعنثمالمقاومة

الزراعةوشجعلهوتقويتهلجشهوتسليحهالقدسصونخاصةيحتلها

ثارفا2علالقعرفيمكنشيدهابأبراجاليريةفيقطعانهوحمىالخزائاتدحفر

علوعثر.!االتقريبتاريخهامحرفةبكنالتيالفخاريةانقطعطريقعنالاَن

الزواياعندابراجذات(013*قدم002)عهدهفيبنيتالنقبفيقلحة

وسكنىالماشيةقطعانلحمايةهذهكلالشمالالىصغيرتينقلعتينعلىثمالاربع

بمعبدالبخورحرقطقسفيالكهنوتيةنزعمحاولةالىاتجهثم.)4،(رعاته

وقد.الكهنةمعصراعهعلىيدلممانفسهفيوحصرهالقدسفيالرئيسجاهوفه

الذيالامرافى-ضعدوىلشدةالانعزالعلىواجبرحياتهنهايةفيبالجذاماصيب

عنهعوضاوحكمالذكرمارةالكهنوتيةنزععلىاقدامهبسببالقديمالحهدفسره

736-973))جوثام(يوئامابنه Jothamاعتلىعندماالسنصفيروكان.(.مق

القدسفيللمحبدالعلياالبوابةبنائهعنالثانيالاخبارسفرويخبرنا.المرش

كما.الابراجبهاوضعالتيغاب!تهافيوالقلاعالوسطىالهضبةفيالمدنوتعميره

وبدأ.الجزيةعليهمفرضكماضدهالحمونيينحركةايقافمنتمكنهعننقرأ

صْدتزعحوهالذيالحلففييدخلانلاجلعليهيضغطونزمنهفيالآراميون

معبالاشتراكالمحتلةالمبريةالشماليةالدولةملكفقحوهاجمهالاشورييىْ

الىيحود)تعنيرموزعليهختمعلىجابرعصيونفيعتروقد.وكسروهرزيرن

الملك.هذاالىاي(ثامجر

!+:.ء!+سد."+!،-!.ةهة-"،*بم

يْأخازجيهوباسمالاشوريونيذ-لرهالذي)Ahazاحازابنهواعقبه

716)نصوصهم - VTOمنالمثصرينفيبعدوموالملكتسلموقد.(.مق

418-417..44.Olmstead, History,... op. cit. pp
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والدينالتقوىفيوجدهابيهمثليكنلمبانهالقديمالعهدويضبرنا.عره

يْوالطقرصالنذورتقديمفيواستربحلللربالممدنيةالتماثيلصنعفقد

صدهفيالمقاومةاشتدادعنونعرف.الاشجاروعندالحلياوالاماكنهننوموادي

ششىبيتحررواحيثوالفلسطينيينالادوميينقبلمنالحبريالاحتلالضد

علىالصرارواديم!فيالبتاشيتل)Timnahوتيمناوجوديروثوعجلون

جمزوربما)Gimzoوكمزو(شماضبيتغربشمالالىاميالاربعةبمد

دحرمنالاراميالملكوتمكن.لحربهالآراميونتقدمكما.(اللدقربالحالية

دمْعالذيالسببكانوهذا.دمشقالىواخذهمجماعتهمنالكثيروسبياحاز

المحتلةالجنوبيةالمملكةمنملكاولفيلكفصاربالاشوريينإ،تصالاالىبأحاز

منانماطاالعبريةالعبادةالىوادخللهمتابحاويغدوللاشوريينيستسلم

.لامىيادهتزلفاالرسميالتعبدمنجز!صارتالاشوريةالطقوس
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ا!هراحمُادصُلمِصال!بعاض
الاخمينيوا!هحتلالوالكلدانيةالاشوريةالفترة

..مق4538،لا-الكلدانيالاشوريحيالفترة-د

:..مق612-734الاشور!رالحكمفترة-1

الشماليةالمحلكةا-ضلالربقةمنالاردنشرقالتالتيلاصرتجلاتحرروعندما

)حورارْ(وحوريناالاردنواديفيحماثوهيمقاطعاتثلأثالىقسمهاالعبرية

(.Galazaكلازانصوصهفيوذكرها)جلعادثمعضتاروتوعاصمتها

مرجعيولْى()ايجونمنجعلالاردننهرعبورهبحد-.-.حرروعندقآ

فيوميروموأروماوخاصوروكادش(الحولةشمالعبيل)تلمعكةبيثوعابيل

الساحليالسهلأما.مجيدوعندعاصمتيااخرلىاشوريةمقاطحةالاعلىا)جليل

.)دورو()9(دورعندبعاصمنهامنفصلةمقاطعةاصب-تفقديافاجموبحنى

ضدالتأمرعلىHosheaهوشياساعدواقدالاشوريينبانالقولاسلفناوقد

الاشوريونكانالذيالعرشمنهوانتزعالمحتلةالشماليةالمملكةملكفقحالملك

الجزية.لهمويدفعباسمهميحكملهمتابعاوصارفيهثبتوهقد

اخبرناحيث(..مق724-732)الاشورييقباسميحكمهوشياوبقي

الاشوريةمقاطحتهعلىالحكمفيهوشياوضعالذيهوبانهالثالثبلاصرتجلات

أمروهذاالربعيقفيشركلعملبافهالتثنيةسفرعنهويقول.الجديدة

ناحيةمنالاشوريينالبلدحكامأسيادهيسايروانلابدانهحيثطبيعي

ئارماسرعانولكن.السكانمنالساحقةالاكثريةوميولحضارةمعويتماشى

ووعدتهلهميدفعهاكانالتيالضرائبلفداحةالاشوريينأسيادهضلىهذاهوشيا

Assyria and

Vol. ,1 Nos

.D .D Luckenbill, Ancient Records of

6(،291,Babyloni!, (ARA !,) (Chicago

.842283-;773-077.ANET, pp
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الاشوريالنفوذامتدادمصرليرضييكنولم.يظهرماحسببالمساعدةمصر

فيالاشوريينضدالقلاقلوتثيرالفتنتدبرأخذتلذاالشرقيةحدودهاالى

الثانيصجونزمنالاشوريةوالحولياتالقديمالعهدذكروقد.فلسطين

الخامسضرشلماوتقدم.المصريةالمساعدةمذه(.مق7!لات

24V)(القديمالعهدفيلولايااو) 22 - Vبلاعرتجلاتوابنخليفة(.مق

وحاصراسيراموشيامذاالخامسنصرشلماواخذ.فلسطيننحوصالثالث

حيثالاشوريالملكخلالهاتبدلسنواتثلاثدامالذيالحصارذلك،السامرة

سنة.لصرجوناسمنفسهءلىاطلقمغتصب..مق722سنةالملكاخذ
صى

منالكئيرالثانيسرجونوحملبااالساسقعاتالاولىهذاي!رجون

اناض!اوحكلالاشوريةمبراطوريةامنشتىمناطهتفياسكنهمالذينالاسى

وسفارفيموحماوكوتابابلمدنمنبهماتىالفلسطينيةالمواقعفيبدلهماسكنهم

واسكنهم(المراقفيإخدادجنوباليوسفيةقرب،حالياحبةابو%سبارربما)

المحتلينالحبريينمعبحريةيمتزجونالبددالقادمونوصار.السامرةمنطقةفي

نهائياعنهمانفصلواثملجاهوفهتلكخاصةالعبريةبالحباداتوتأثرواالمنفقةفي

الىنسبة)السامريينىاسمالاخيرالانفصالمنذعليهمهـواطلقمق432سنِة

---.-السامرث--(

بمد..مق734سنةتقدمقدكانالثالثبلاصرتجلاتباننحرتانولنا

الفلسطينيينلحربالجنوبيةالحبريةالمملكةوسلمتالاردنضرقحرران

عنهملنافي-لرلموالذينالجنوبيةالمملكةفيالمحتلينبشدةيقاومونكانرايناتا

يأمنوالموربما.للمحتلينمقاومتهماستمرارعلىيدلمماشبئاالقديمالعهد

هاجملذالهالعبريةالجنوبيةالمملكةتسليمبعدخاصةالتالثبلاصرلتجلات

ملكMitintiمتينتيتوفيحيثعسقلانفهاجم.مدنهمالاشورلىالملك

uروكيبتيابنهواستسلمقصرهفيشبالذيالحريقوسطعسقلان !k)btiا

بالحضارةالكليالفلسطينييقتأثرالاسمانهذانويوضح.الاشوريللملك



أخر(كنعانياسم)وفرءَحنون.صرفةكنعانيةالآناسماءهمانحيثالكنعانية

عندمارجعماسعانولكنه.المصريالنقدمأماممصرالىالفلسطينيغزةملك

ارسلولكنهعشرالرابعةالاشوريةالمقاطحةغزةاعلنقدالاَشوريالمللثانعرف

قريةعلىيطلقالفلسطينيالملدُهذااسميزالولاالعاصمةالشورالىمقيدا

ملكبعلماتينمنالجزيةالثالبلاصرتجلاتتسلمكه،(نحنرببت)بالمنطقة

والحا-لمايدومملكندابو-ليموشموآبملكوشلمانعمونملكوسهغيبارفاد

الدولةمناجزاءهذهكلوصارتفلسطيقمنالمحتلةالجنوبيةالمنطقةفيالحبري

السلطةيمثلاشوريحاكمعاصمتهافيويقيمالجزيةللتاجتدفعالآشورية

المركزية.

رهدْاجيوشاالثا)تبلاصرتجلاتالىأحازتقديمعنالقديمالمهدوأعلمنا

.(.مق686-)715حزقياالملكأحازبعدوأتى.لهتا،مانصجمرورتهطبيعيأمر

شملتمصلحاكانانهالفدثمالعهدويخبرنا.عليهالمفروضةالجزيةدؤعالذي

المقدمةالحيواناتمنالمتألفةالاضاحييقدموصارطهرهالذيالمعبداصلاحاته

التىالمدنفيالانصابوكسرهتدينهعلىالقديمالعهدويثني.فيهوالمحروقات

الرجوععلىوتأكيدهالمقدسةوالاعمدةفيهاالملياللاماكنوتهديمهامثرافهتىت

ماليةلاغراضيديرهاالتيالمنطقةاحصىوقد.القدصمعبدفيالعبادةمركزيةالى

شبكةفيوقعوقد.تصلهكانتالتيالعينيةالضرائبلخزنمخازناوبنى

أسياد.وجهفيالثورةعلىمصرحرضتهحيثالاشورية-المصريةالمنافسة

ايددينا-ايال-مردوخالمعروفالبابليالثائرمنوفدااستقبلكماالاشوريين

أسيادهسلطةحزقياتحدلىوفعلا.الرافدينبلادجنوبفي(بلادانمردوخ)

علىوكارْ.القديمالعهدد)يلحسب،لهأشحياءالنبيتحذيررغمالاشوريرين

سنةوفي.الآراميحاجبهShebnaشيبناعندهلمصرالمواليةالجماعةرأص

الاشوريينأسيادهعنالجزيةأشدودحاكمAzuriأزورياوقف..مق714

Iamani،نيإياهعزلهالذيAkhimtiأخيمتيبدلهينصمبونالآخيرينجعلمما



وأالصنرىأسيامنكونهاحتمال(اليونانياينيالايو)اسطمنيظهرالذي

ايدتوقتفيللاشوريينمخلصاروكببتيعسقلانحاكموبقى.قبرصجزيرة

الحامقائدهوأرسلالاالتانيصرجونمنكانفما.الثواروعمونوموأبجاث

السيطرةمنبهتمكنجيشمعول3ولول!!-!34،-3ولاولدانين-ايسقا-آشور

سمعولمابالماءملأهبخندقاشدودالايامانيوحصن.الفلسطينيالسهلعلى

بيتشمالأميالتسمةمسافةعلىالزكرياتل)Azekahأزيكابسقورو

سرجونوصيًر.مصرالىهرب(الخليلغربشمالميلاعثمروخمسةجبرين

.جددأقوامافيهاواس!كنالفلسطينيةالمدنبناءوأعاداشوريةمقاطعةأشدود

منوسحةعمارةاكثرجعلهاحيتالسامرةبناءسجوناعادةعننعر!-لما

.قبل)2(ذي

وان.المنتظمةغيرالخطةذاتالآشوريةالحاميةقلحةهناككانتالقمةفحلى

فيأئارهنرىالمدينةفيللسكنىالاشوريينوانتقالالآشوريةالحاميةوجود

يلزمتاليمنر!لالبايىمعقدوهوالاكديةباللغةمدونرقيموجدفقدايضاالكتابة

حا-لمالىالماشيةمنرأسعثصرواثنىئيرانعث!ربدفعأخيأبياسمهشفر

الجماعاتانمنمرسلهايشكلرسالةالآشوريسجونوتسلم.)3(المدينة

واعطىالدينيةوالطقوسالمحليةالاعرافتعرفلاانسامرةمنطقةسكنتالتي

يوردهالذيالخبرمذاصحةنعرفولاالقانونتحليمبضرورةأوامرهصجون

القديم.العهد

فطردتالثاني!صرجونتوفيبالذاتالفلسطينيةالمدناضماعفترةوخلال

Mitintiمتينتيعرشهاعلىووضتحاكمهاالخبرسكانهاسماعحالأشدود

حكاملاسيادهمخلصاPadiياديوبةى.صدقيانصبتالتيعسقلانوتبعتها

287-284..ARAB,Vol.,2 Nos.,2-4 2;03-9 ANET, pp
461..Olmstead,History... op. cit. p
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وبقت.حزقياالىبالاغلالمقيداوارسلوهقيدوهرعيتهولكنالاشوريينالبلاد

لهم.مخلصخيرفيهمرأتالذينللاشورييناخلاصهاع!سالاردنضرقدويلات

راموملخموآبملكلمنادابوكيموشالعمونيينملكBodelبوديلبقىلذا

Silبيلوسيلعمرونفيباديبقىكما.للالفوريينملكالايدوميببئمخلصين Bel

رفضهااعلنتالتيالاخرىالفلسطينيةالمدنالىالانكممامرفضااللذانغزةفي

(..مق681-507)سرجونابنسنحاريبتمدموهنا.الاشوريةللسيادة

ربما)لاخيشليصنطقةنداكوببتوحررساروناسهلالىالدوربهغماقةومر

-Beneباراقوبنه(داجونخربت Barak(يافاقربا،راقابىت).ويافا

مصرياجيشاسنحاريبوجدوهنا.عسفلانلمقاطعةتابعةكانتالتيوأزور

المصريالفرعوناولادمؤسراكسرهيثراياهكاصرار"واصطدمتاهارقابفيادة

الحقيرمنالشمالالى..مق107سنةل!ltekehالتكيةمدنوداخلاوقوا!ه

وقتل.والعقير(الباتاشيلل)ْتيمنائم(العقيرشمالالمفحخربتلكونقد)

-ولمهارهامنلاخيشهديرخةيتسلمعرشهعلىسنحاريب



مطيعينظلواانسبقالذينالروْساءوارجعالمدناسوارعلىجنتهمونثمرالئوار

يأخذانولاجل.الاشوريينلموا-هةحزقياوتهيأ.العصيانحركاتاثناءلهم

فيالسابقةالقناةحفراعادفقدعليهحصاراالاشورييقفرضحالةفيحيطته

القناةوهي(القدس)المدينةمنالقريبةالماءعينالىتوصلهوالنيالصخر

حالةفيللقدسالكافيةالمياهيضمنحنىسلوامنمقباسمايضاالمعروفة

باكلوجرتالجازبهينكلامنلَانتالمثصروعهذافيأحفرااعمالوان.الحصار

وافقوهنا.القدسوحاصر..مق107سنةسنحاريبوتقدم.وعنايةدقة

معنينولىالىكرهائنقصر.منونساءبناتهوارسلالجزيةدفععلىحزقيا

التيالمدنمن46هدمبانهسنحاريبناوا-جر.المعههـكهداياكنرزمنالكثير

واصتمر.لهاستسلمانالىأ!يرامنلالفد-ىفيو-جمسهحزقياعهدةفي

صدقياوطردثانيةالطاعةميتينتيوقدمانفلسطينيةالمدن)خضاعفيسنحاريب

روكيبتي.ابنداريلوشارروبدلهسنحار،بووضععهصقلانحاكم

وبينما.ليبناالىومنهالاخيث!نحوسنحاريبوتقدمغزةالىب!لسيلورجع

مصريةبجبوضتاهارقاقدومعنالاخباروصلتالاخيرةالمدينةيحاصركان

اشوريةمنعوتةتصورهكمالاخيشلمدينةسئحاريبصار
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حزقيابقىوه!ذا.والاشوريالمصريالطرفينبينهدنةعقدتوهنا.جديدة

للاشورييقمخلصاحزقياواستمر.للاشورييقيةالسنرالجزيةيدفعالقدسفي

طويلةقائمةسنحاريبواعطانا.نينولىلعاصمتهسنحاريبر-:عبحد

منطالينوثمانمائةالذهبمنطالينتا،ثين)فلسطينكلتاخذهاالتيإ،لفنائم

ثرا+علىحقاتدلاموروهي.()4(بيتيةواثاثوعاجكريمةوأحجارالفضة

الحبر!ط.الاحتلالربقةمنتحررهابعدوانتعاشهاالفترةبهتها)فلسطينيةالمدن

الوقتهدْاوكا؟تانهانحر!التيلاخيثرلمدينةحصارهتهمنحو!فيونشاهد

وصلناالفترةهذهومن.ايكرعئصرثمانيةومساحتهاوالقدصجيدومىمنأكبر

تضاعفوقد.الكبيرالحبوبمخزنمعفيداشننقبباتما)ذيلاخيفها!قصهـحاكم

منالغربيالشماليالمنحدرفيوعتر.6قباعليهكانعماالآنا!اكماقصس-جم

هناكالمدفنهذامنالرئيسالقبرففي،قصصوىأ!ميةذوع؟يرمدفنعلىالموقع

بانستاركيالمنقبويجزمحرقآْناربعضهاوعلىمتفرقةبعظامهي!ل0015

ومدْاالغالبفيللمدينةسنحاريبصاربعدانجتتفيهوضحتقدالمدفنهذا

وحوت.نظاماوترتيبدونمابالاصلوضعتالتيبالجثثالتفرقيفسر

بعملية.جماجمهمفترتقدأصحابهابانتظهرثة!بعا!الجماجممنثلاثة

الذيدبيرموقعهناكلاخيشمنانثصرقيالجنوبالىاميال.خانية!حافةوعلى

الحربيةسنحاريبعملياتمنقالمىقدالآخرهوانهفيهباتالشقبمنيظهر

البلدتخريبتكنلمسنحاريبغايةانع!!يدلءحاكاملاتخريبهيكنلموالذي

.له)5(الضموععلىالمدينةاجبارليل

1f)مناسة(منشيابنهحزقياواعقب )686-. Manasseh'الذي.(.مق

كثرةعننحرفكما.هننومواديطقوسوارجعالعلياالاماكنبناءأعاد

,ARAB,Vol.,2 Nos.;024-923 ANET, .p;288 Olmstead

...History.-264ير82. op. op. cit. pp

172-166..Wright,Biblical... op. cit. pp
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بعدهمناسرحدونوابنهلسنحاريبمخلصابقىوفد.البلادفيتحميراته

الىألصرحدورْالىالهدايامنالكثيرمنشيوقدم.بانيبالآسْورالآخيروخليفته

أشدودفيملخأخيمتلالفاسطينيةالمدنفيحكامهقد!االتيتلكجالْب

ربوعفيالسلاموساد.الحمونيومتينتيالعقيرفيواخيشغزةفيبيلوسيل

Paء)l4فضيلامئالللاشوريينمطيحينحكامهابقىحيثالاردنلثرق

ثمبالمصريسميلماذانعرفلاوالذيموآبفي(المصري)وموصوريالعموني

ارسلتقدعمونبانالآشوريةالرسائلفيونقرأ.ايدومفيجابركيموش

نصبهالذيالهبريالحاكمارسلبينماواحدامناوموآبالذهمثمنمنين

منالفالبفيعثصرواثنىامنانعثصرةالسابقةيهوذامنطقةفيالاشوريون

المصريبالربتيمناربماعهوناسممنشيخليفةع!!واطلق.الايدوميين)6(

بانالصرحدونالاشوريالملكالىرسالةفيونقرأ.الاسمنةسم!يحملالذي

علىتدلحقيقةوهذه.للاشورييق)7(مخلصة؟لاخيشفيالفلسطينيةالفرقة

اعتمادعلىتدلطهامةنقطةوهذهاياهموضمهمللفلسطينيينالاشورييقتجنيد

يضمونقلماالاشوريينارْنعرفحيثبهمالبالغةوثقتهمعليهمالاشوريون

استشارةنقرأأخرىرسالةوفي.عليهايسيطرونالتيالمناطقمنجنودا

المصرييىْان)قولهوردحيثعسقلانلحربثفابهحولاضورلربهأسحدون

فياسرحدونمروقد.(A)(الحسقلانيةالاراضيفييحاربونسوفوحلفائهم

لمعمونولكن.)9(عسقلاناستسلمتوبرجوعهمصسلغزوبطريقهفلسطين

C'1"8!)سنتيىْسوىيحكم - f'1اتباعهعنالقديمالعهدويذكر(..مق

الاربابعبادتهالىيشيرالذيالرببحينالثصرورارتكابفيوالدهطريق

.Waterman,The Royal... op. cit. Vol.,1 044 ff

.Ibid,148 ff

287,,Ibid

.ARAB,Nos. 521 ;.ff 058 ff; ANET, pp. 192 ff
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فعلكماالاشوريينلاسيادهمجاملةربماالاشوريةالطقوصوادخالهالكنحانية

!لمحى!ربحصص35.قبلمنأحازجدْ

جديدةوامه(..مق806-638)(برزايا)يوشياابنهبمدهواتى

بدأحكمهمنعئ!رالثامنةالسنةوفي.عربية(اسمهابدليل)تكونربما

النطاقوواسعةتحميرحركة)دأتفقد.العبريالدينفيالاصلاحيةصهـكته

علىعثرهذهالبناءاعمالخلالانهويقال.ملكاياالاعلىالكاهنبتحاونالمحابد

النتائجتصيبها!مخافةجديةبكلالملكاخذهالذيالمعبدفيالربقانونكتاب

منالبلادبتطهيرالملكبدأثم.يتبحهلالمنالكتابسطرهاالنيا)وخيمة

بعلبعبادةالخاصةوالاضاراتالادواتجميعالقدصمصبدمنرفعحيتالوئنية

العهدفياختلافاهناكبانعلما.منشيوالدهادخلهاالتيالسماءوجمهرة

ازالانهيذكرالثانيالملوفيفسفر.المعبدمنرفعهاالتيالاشاراتحولالقديم

تلكأرْالتهعلىالاخبارسفريصربينماوالاشوريةالكنعانيةالطقوسجميع

يخا!يوشياارْحيثأصحالاخيريكونوربمافقطالكنحانيةبالطقوصالخاصة

حا-لمسوىيكنلملانهالحملمغبةالاشوريةالطقوسبممالمذلكعملان

بئرمنالعلياوالاماكنالمزاراتجميعتهديمفياخذثم.بالمنطقةللاشوريين

المعابدهذهكهنةوجلبالشمالفيالسامرةومدنايلببتحتىجنوباالسبع

اهرقدبانهعلماالكهنوتيةالوارداتمنالرواتبتسليمهمفيوأخذالقدصالى

يمرلماضلاحهارْعلىتدلحقائقمزاراتهموهدمونهبالكهنةهؤلاءبحضبقتل

تضمنهاالتيجوزايااصلاحاتوان.ايضاالدماءباراقةمصحوباكانبلبسلام

الاسفار-لتبمنالتثنية-لتابفييته(غاله)أوجاءالمعبدفيعليهعثرالذيالكتاب

اجريتالتيالدراساتلانالكتابقدمصحةهنانناقثراننريدولا.الخمسة

منذفبدأت.جوزايالحكممقاربةبفترةكتبوانلاردانهعلىبرهنتعليه

كدليلعليهعثرالذ!الكتاللأقبولمعالقدصمحبدفيالحبادةمر-لزية!د.

الدولةضحففرصةانتهزقدجوزايابانالآنونعرف.وقانونيوخلقيديني
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..مق063سنةحوالياشوربانيبالالملكاختفاءتلتالتيالفترةفيالاشورية

يوسعفأخذالمتوالييناشكونشاروسنايلانرايتهلاشورولديهحكموزمن

تمتدكازتحكمهاجوزاياالىالاشوريونعهدالتيفالمنطقة.حسابهاعلىحدوده

.(القدسولثرقشمالاميالستةبحدعلىالحاليةجبع)Gebaجيبامن

علىطرأالذيالتوسعمدىتريناولايتهمنتصن!منوردتناالتيالقائمةولكن

السبعبئرادارةت!تقريةوعئصرودْتسعصارتفقد.يتولاهاالضيالمنطقة

اميالتسعةحواليبدعلىمذكورشيختل)ادوللامادارةتحتعثصرواربعة

تكونوربماشويكهتل)Socoأوسوكو(جبرينببتشرقوشمالشمال

منهاقريةعئمرستةلاخيششملتبينما.(فاسطينبجنوبعتادخربة

الىاميالثمانيةحواليالواقعةقيلابت)-5ىKeiطحالَي!وومرعشالبنا(ليبنا

الىوتسعةللقدسوتسمةدبيرالىعشروأحد(الخليلمنالفربيالشمال

نحوشمالاحدودهدفعوبذلكبثلواحتلولizكلahمزياحمعبدوخربالشمال

الىجوزاياتقدمثم.لحمبيتالىعئصروأحدىزوربيتالىوستة)الخلبل(حبرون

الجنوبيالاردنوواديواريحة(الحاليةالطيبةربما)Opherahاوفرا

نحوالتقدممنيتمكنلمولكنهادارتهتحتالحقيرجلبكماعشرالاثنىبمدنه

الميديونوضعوعندما.\()ْالباقيةالئلاثالفلسطينيةالمدنمنأي

الفرعونوتقدم..مق612سنةالاشوريةالامبراطوريةنهايةوالكلدانيون

قابله(..مقOtt-!06)والعشرينالسادسةالسلالةمننيخوا!ري

انتهتمجيدوعندبينهماالحربودارتتقدمهوعارض(جوزايا)يوشيا

ومقتله.يوشيابانكسار

:538-061الكلدانيةالحكمفترةر-

المصريالاولبساماتيكالغرعونتحركالاشوريةالدولةوبسقوط/

705-605..01.Olmstead, History... op. cit. pp

-232-



إلسلالةواسسالاشرريببنعنمجددااستقلالذي(..مق906-6لأ3)

تحلجديدةقويةدولةيرلىانيساماتيكبوديكنولم.والحشرينالسادسة

القوةلمحارضةتقدملذلكالاقلءلىوفلسطينسوريةفيالمتداعيةالاشوريةمحل

علما.آسياغربفيالاشوريةللاملاكالوارثةغدتالتي(الكلدانية)الجديدة

العربلبلادالغربيالجنوبمنخرجتالتيانعرإيةالموجاتهـ!تانكلدانيينبان

العربيفالخليجالعربياليحرطولع!!وساروا(الحاليةاليمنالغالبفي)

بالخليجسميالذيالحدالىالمنطحقةعلوطغواالغرببمساحلهعقسكنواالني

وأش!ودعسقلادْعلىيساماتيكاستحوذوقد.العراقجنوبدخلواثمالكلدافب

الاشوريين.لنجدةمسرعارتقدم

الثافيابنهبلاطهفيلمصرالمعارضالحزباختارجوزايامقتلوبعد

الفرعونعليهقبضوقد.الادارةاخذهعندحازlياهواسماتخذالذيشاللوم

الفرعوناتخدْحيثبسوريةحماثسهلفيربلاالىوحملهنيخوالمصري

Jehoiakimيهوياكيمأخاهبدلهالمصريونوضعوقد.الحربيةلحركاتهمركزا

للمصريينالجزيةدفععلىوافقالذي(Eliakimالياكيمقبلااسمهوكان)

.هناكقتلحيثمصرالىاحازيهووحمل

انكلدانيةالبيوضا)جديدالكلدانيالملكبلاصرنابرابنخذنصر؟بروقاد

شروهزمهكركميشعندالمصريبالجيشواصطدمفلسطين-سوريةنحو

ارْوما.اللبنانيالساحلباتجاهوتقدمواسوريةكلالكلدانيوقوأخذهزيمة

يهوياكيمالعبريالحاكمسلمحتى.مق006سنةفلسطينالىنبوخذنمروصل

يهه!ياكيمثار(..مق8!هسنة)سفواتنلاثبعدولكن.الجزيةلهيدفعواخذ

سلمتالتيالقدسوحاصرفلسطينغزىبانعقا،4الىز"وخذنص؟اضطرمما

الكتاباتصورتوقدقتله؟بوخذنصرانوقبليهاهـياكيمماتوقد.له

ورْوجةامهمعلهحبعلاقةوتذكرمتدينغيركشضهذايهوياكيمالرئانية
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جمويا-ليئابنهموتهبحدحكموفد.الدموسفكالفتليحب،ابنهوزوجةوالده

القدسسلمتعندمايوممائةصحودهعلىتمضولمعرهمنالثامنةْفيوكارْ

آخذاالوجهاءمنالكثيرمعوسباهالقديمالعهدفينقرأماحسبنصرنبوخذالى

منالآ!وسبحةالمدينةصناعمهرةمنألفمعالفدصفيالمعبدواثانياوعية

الاولاليهوديواتمصوفاكبيالاَنسبيممنوكان،بابلبلادالىاتجاعه

.حزقيال

و-لانجوزاياابنوهو..مق587-895صدقيابدله؟بوخذنصرووضع

ولائهعلىعدةسنيقبقىوقد.آنذاكعرهمنوالحثصرينالحاديةيبلغ

الضموعتناوىءالحبريينمنفئةهناككانتانيظهرول!ن.نصركبوت

تسعىنهااكمافلسطينلْحوالتوسعيدتر؟تكاالتيمصسمنناعووبجدنيينللكلدا

الكلدانيين.لاسيادهااضطرابومصدرقلقاالبلادهذهفيالوضعتجعلانفي

ثورتهوسحقلاخضاعهسارالذينبوخذفصرسيدهضدثورتهصدقيافاعلن

Apriesافريسقيادةتحتلمساعدتهجيشامصروارسلتالقدصوحاصر

(568 - 5 AAصارودام.نبوخذنصرهزمهالذي(عهوقأو)(..مق

البابليةالجيوشودخلتهاأسوارمابحدهاهدمتونصفسنةمناكترالقدس

بابلبلادالىاسرىمنهمالكثيروساقتالسيفالمقاو!جننجالحبريينأعملتالتي

اسواروخربتالمعبدوهدمامامهابناؤهقتلانبحدالعيريا)حاكمعيناوسملت

وقتفيالفخمسيقمنبأكثربابلالىبهمجيءالذينعددوقدر.c)11المدينة

جنوبالانسجزيرة)الفنتاينجزيرةفيوسكنوامصرالىمنهمقسمذمب

حملقديظهرماحسبنبوخذنمرفيكونصحيحاالرقمهذاكانواذا.(مصر

.11,.D.J Wiseman, Chronicles of Chaldaen Kings, (London
,(5691,pp.;73-68 .L Delaporte, Mesopotamia, (London

58-57.5(،3،.291

الثانيالاخبارسفر!!23:2الثانيالملوكسفر"2:915ه!يردوتس

.46:2اورمياسفر؟35:2
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حنىفلسطينقيأنتامالهدوءيعللقدوهذاالبلادفيالعبريينمنالعظمىالاغلبية

حتىاوالكاملالعددمحرفةالصحبومن.ثانيةمنهملقسمكورشارجاع

كونهمالتانيالملوكسفريذكرحيثجبوخذنصسايرهمللذينالتقريبى

الثانيالسبيفيكثيرازيدوا2303كونهماورمياسفريذكربينماالاف8-01

نصرفبوخذالايدوميونساعدوقد..مق583سنةأخرلىدفحةارسلتثم

لهم.عاصحةحبرونجاعليقفلسطينفيبعدهاوسكنواللعدص-!"ارهاثنا؟

:..مق332-538الاخمينيالاحتلال!ترة-!

بابلفيكانوعندما..مق538سنةبابلالفارسيرشكهِاخللقد

وعين.)29(خضوعهممفدمينجزيتهمحاملين(عمورو)الغربملركعليهتقدم

كانتاننعرفولا.آشوروبلادسوريةعلىحا-لماBelesusبيليسوص

كورضأصدر..مق537سنةوفي.لااوسوريةضمنتدخلا،ن1فلسطين

مواصفاتهمحطيا(القديمالعهديشيركما)القدصفيالمعبدبناءباعادةاوامره

المحبدهذاالىيمادانأمركما.البناءنفقاتبتحملمتحهدا(ذراع0606*)

ولا.)13(بابلفيوخزنهاوالذهبيةالفضيةالاوعيةمننصرنبوخذاخذما

الامرمدْاعلىدليلايهناكفليسوتفصيلاجملةجدلموضعالقرارهذايزال

علىكورضحملتالتيالاسبابنعرفولا.القديمالحهدغيرلكورضالرسمي

وردتناالتيالتاريخيةالملكهذانصوصتذكرهلمولماذاناحيةمنالعملهذا

بناءواعادةكورشقبلمناليهودارجاعتفاصيل-للتكونوبذلك.عهدهمن

الىسلمتقدالاوعيةانبالقوليستمرالذيفقطالقديمالحهدفيمذكورةالمحبد

سنبابليالشضىمذاواسم.Sheshbazarشيشبازارباسمشضى

هوكانواذا.(الابيحمي(القمرالرب)سنالالهمحناه)صوراو-اب-

.ه3-:6رةعز-31
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للملكابنافيكونالاولالاخبارسفر!المذمسرShenazzarشينزارلفسه

بذرةمحناه)زيروبابىنفءصهص!شيشبازارانقيلحتىجيهوياكينالاسير

سنأتيالذيفلسطينفييهوذامنطقةحاكم(بابلفيالولودايالاكديةفيبابل

.ذكرهعلى

لقليلةالاخمينيالاحتلالفترةفيفدصطينعنمصمادرناان4أيوْسفومما

الآئارعلموحتىالعامةواوضاعهالبلدتاريخعنصورةأيتحطينالاجدا

المعلوماتوغالبية،اليسيرالنزرالالنايقدملمفلسطينفيالك!!ةبالحفريات

فياليهوديةالجاليةعلىاهتمامهركزالذيالقديمالعهدع!!مستندةالواردة

استعمالارتأينافقدفصاعداالفترةهذهمنا!يهوداعد!نفلةنظرا)فلسطين

عالمياالاَنالحبريالدينصارولما.!الحامضعللرالتامةلملالْمتهالجاليةمصطلح

وانفتاحهمالاَخرينمعواختلاطهمالسابقةعزلتهمن5الصري!قخروجنتيجة

اطلاقالباحثورْفيفضلمعينةجماعةعقفصاعداًالاَنمنمقنصسايحدفلمللكل

يشكلوناليهودوظل.الفترةهذهمنذالجماعةع!!ههِدوالينلا!ديالدينكلمة

والسلوقيةالاخمينيةالاحتلالفتههـاتطيلةالسكانمنجداضئيلةنسبة

قفضيلنتيجةالبلدسياسهةفي!يرادورالعبواانئهمولوأَءيزنطيةواوالرومانية

الانبارومنطقةيجحلانكورشىوحاول.البيزنطىالاحتلالزمنحتىلهمالمحتلين

وبلادوسوريةفلسطينكورشوضم.عربايااسمتحتمنفصلةمقاطعةالحرب

اسمعليهااطلقواحدةمقاطمةجميمامنهاوشكلإلبابلادالىالفينيقييق

.(.الفرات؟الربهويقصدالنهر!رايناريوءبربابلز؟!!)3لها"3بابيروض

وقد.)49(مستقلكحاكمأدارهاعليهاحاكماGobryasكوبرياسوصصار

الفارسيالملكء-ومواظ!ر،الفرصالمحنلينمعالكليقحاطفهماليهه!دأظهر

,mpire6.14،ولول .A .T Olmstead, History of the Persi

;56 .A .T Olmstead, A Persian8،.قي(491,Chicage)

.pp.158 if3(ا)4فى,391.Letterin Thucydides, AJSL, Vol
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القرةممكانواالعربالانباطان..مق525سنةممرعلىكورشخليفةقمبيز

وفي.غزة)59(فيهابماوالنقبو!ثرفالاردنمنفلمصطينواسعةمنطقةفيالحقيقة

النقبمنكثيرةمناطقالايدوميونسكنلفلسطينالفارسبمالاحتلالاوائا!

فلسطينجنوبوسكنتالخليلمدينةحتىالوسطىثلسطينهضبةوجنوب

الملوكجلبهمالذينالاصىكانوقتفيالفلسطينيةالجموعوالسا-ل

كافةفلسطينسكانواعنبر.البلادمنععةمناطقسكنواقد:نالاشور

القديمالحهدومن.)69(تحملهيصحبامراالبريببنالمحنلينابناءمنقسمرجوع

إلىرجحواالذيناليهودمنالقلةانحيثيتحققلمكورضوعدهماانيظهر

لبناءالاموالوجودعدمجافبالىال!ص*نفيالكنيرةالصحوباتواجثوافلسطين

جبلقرباكباتانامدينةعندتوفيمصرمنقى؟جزرجوعاثناءوفي.المعهد

جنوبعربمنالجمالالآفاستأجرقدقمبيزباننعرفانولنا.امرول)17(

جانبعلىكانواالحربانعاتيدلممامصرنحوالتقدممنبهاتمكنفلسطين

الاحْمينيداريوسغلبهماسرعانالذيبرديةقمبيزوخلف.إغراءواالتنظيممن

(485 - OTTاعادةعلىالآخرهوصممانهالقديمالحهديدعيالذي(..مق

جيهوياكينالملكحغيدزيروبابلاسمهشخصاوارسلالقدسفيالمعبدبناء

بادْبالقولالقديمالعهدويستمر.البناءعلىلا،يثرا!فلسطينالىالاسير

وادْاخذوهاالتيالقرىالايدوميونير%ءوانالقد-!بناء3باعادوعدداشتو-!

بعدالقدصادْيظهرهناالقديمالههدوصففمن.الضرائبمنالقرى!ذهتعفى

اوامركورْحقيفةجانبالىالعبريينالمحتلينمنتقويباخاليةكا؟تالسبي

بها.الثقةيضعفمماوكتا؟تهالملكهذانصوصمنايفيتذكرلمهذه!صدار

الكاهنومقابلتهالفدسالىهذهزيروبابلزيارةوصففيالقديما!هداويذهب

88..15.Olmstead, History of the Persian... op. cit. p
558..16.Olmstead,A History of Palestine... op. cit. p
.17,Herodotus, The Persian Wars,111:4 ff; Strabo

25.2,,Geography,XVI
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يطلقأحرنبيذلكبعدساعدههاككايالقديمالحهديسميهونبيايشوعالاعلى

الدرجةمنحاكماكانزيروبابلفانالقديمالحهدقولوحسب.زكريااسمعليه

كارْالذيتاتينايواسمهناريعبرمماطعةحاكمسيطرةتحتكارْحيتالتالئة

سفرمنويظهر.ناريعبروبلادبابلحاكمهيستانيسسلطةتحتبدوره

ااجديدةاليهوديةالجال!يةنياتفيشكقدالفارسيالحاكمتاتينايبانعزرة

مناككانانالنحقيقالمركزيةالسلطةمنوطلبعملهمعنوسألهمبالقدس

فيكورشامرءلىالعثورتموقد.اليضاءهذابشمييدلهميسمحملكيامر

..مق518سنةالقدسداريرصوزارالسجلات

قدالبابليالاسرمنالآنعادواالذيناليهوديةالجاليةابناءانويظهر

يطلقونوصارواللمعبدإخستحقةالحشوردفععنفامتنعواالالحادبينهمتفث!ى

حدثتوفعلامنهنيتزوجواكيمااليهودغيرمنالشبابلاغراءايهودياتانساءهم

مناليهودالاسرىمنوجبتينرجوعوبعد.النوعهذامنعديدةزواجحالات

سابقامحتلةتكاالتيالمناطقكلفيالكليمبصوعهمصارفلسطينالىالحراق

يؤيدوهذا.ألفا)18(عثرينعنديزلاالحبريةالجفوبيةالمملكةق-لىمن

منالاهتمامتستحقنسبةاييشكلورْلابحيثعددهمبضآلةالسابقافتراضنا

الغالبيةحهلمواقدالكلدانييىْانومنناحيةمنالكليفلسطينسكانمجموع

سنةالسبىعمليتيخلالالاسرالىكلهميكنلمانالعبريينالمحنلينمنالعظمى

الفرسالملوكعطفسببمحرفةالصحبومن.بحدهماوما..مق587و8!ه

فييشكودْممنكثيرينهناكانحيثصحيحاكانانحقيقيةبصورةاليهودعالى

منهمالبعضيكونوربماالقديمالعهديروجهاالتيالملكيةالفارسيةالاوامرصحة

وسوريةالعراق)كلهاصارتقدالاَنالبلادوانخاصةانفسهمتلقاءمنرجعواقد

اعادوقد.السلاموعمواحدمحتلبيد(الصغرىوآسياومصروفلسطيق

57..18 Bright, A History... op. cit. .p 347 and Note
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سوريةمعفلسطينفصارتادارياالاخمينيةالامبراطوريةتنظيمالاولداريرس

مقدارعاسنويةجزيةبدفعوألزصمالنهرعبراسمماهاواحدةمقاطعةوقبرمى

515نيسان!فيالقديمالعهدقولحسبالمعبداكملوقد.)99(طالين035

الوقتوفي.الفرصمنفلسطينحكامصاربلبزيروبابلنسمعنعدولم..مق

جموعاراضيهمعلىوطضتسلعومنطقةصيرجبلعنالايدوميوندفعنفسه

.الحربالانبارو

الملكاماممتلانهوكيفعزرةاسطشضعنالقديمالحهدويذكر

Tt)الاولاْرتحئصششاالفارسي - Iliلهوبيق..مق458سنة(..مق؟

هذهأخذصحبو.فلسطينفياليهوديةللجاليةبالنسبةالجديدمشررعه

ذهببابلبلادفيالعراقييناليهودمنكانعزرةولكنتاريخيةكحقيقةالمقابلة

باتباعها.جماعتهوأمردونهاايىكهوديللديناصلاحيةافكاراحاملافلسطينالى

يْىماثلاؤبرهيزالولاماتحيث(العراق)بلادهالىحياتهاواخرفيرجعثم

اليهودكارْماعلىاليهمعزرةذهابويدل.العراقفيميسانبمحافظةالحزير

رت"توعدمبلادهالىعزرةرجوعكونجانبالىصموباتمنيلاقونهفلسطينفي

ابناءيلاقيهاكانالتيالصمبةالحياةالىشكدونيؤشرفلسطيناستيطانفي

معالحراقالىعزرةرجوعحقيقةدرسناواذا.فلسطينفياليهوديةالجالية

بعيدجلدتهلبنيالاخلاصمنكبيرجانبعلىلفخصاكانانهنرلىاصلاحاته

الب،ليةابناءنصحلذايظهرماحسبالحامبالوضععارفاكانفقد.النظر

مورالىعلىجهودهميقصسواوانقوهيأملعنبالكففلسطينفياليهه!دية

ادركلانهحصيفةواقحيةودعوته.الاليسالخلقيةالربقوانينوتطب-قالدينية

ب-لهمفخيرلذارضةوالمطالمقاومةأهلهمنيلقونبلدفيضئيلةاقليةكونهم

.واتاهـةطريقعنالسكانمعالاختلا!وتركالدينية،تهمواجبمزاولةرأيه

19.111:.91 Herodotus
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عزرةوكلن.الياشيبالكاهنومنهمعزرةغاوض.اصلاحاتمنهناكبانعلعا

فياليهودعنالمسؤولكانوربمابابلفيلجماعتهدينياوزعيماكاهنامذاالكاتب

جحاعتهتبحدالتيبافكارهمعرفتهالهالسلطةتقريبسببيكونرربما.العراق

ملوكانفمعناهصحيحاالفرضهذاكانواذاالابدالىالسياسيالحقلعن

اليهودكرعايةالقديمالعهداليهمفبهاالتيالامورمنأيايفعلوالمالفرص

عزرةهدفوكان.فلسطينالىورجوعهمبنائهوتمو،اب؟ررالمصبربناءوسماحهم

بهتعتر!)قانوناساسعلىفلسطينفياليثوديةالجاليةتنظيميظهرماحسب

..مق458سنةنفسههربهجاء(ينهمضاهمعوتتفقالفارسيةالسلحلة

التيار"صاعاتمناليهوديةالىتحولمنانفصالحدث.مق432سرخةوفي

اسمعليهميط!قصارواوالذينذبلمنالسامرةمنصاتمةفيا!شوريونايكنها

عزرةرجوعبحدالكليالانفصامهذاوحدث،ا&صامرةمدينةالىنسهةالسامريإت

وتم.النهايةحتىزقيااليهوديالحنصربقاءف-ورةع!!أصراالمذاناونحهيا

لهم.القدسمعجدعنليعوضجرزيمجهلءلىهيطَا،فبنواالسمامرت!نانفصال

فف!موسىاسفارمنيتكونالانفصمالوقتا،قدلصقالصبرييىْاب3كانولما

بحرو!فكتبوافقطالخمسةالكتبهذهعقساًمقتصالمؤإصالسامريينكتابظل

الذيالحدالىالزمنبمرورواليهودالسامريينبينالشقةوبعدت.قديمةيةء-.

جرعةالمسيحمنهاطلبعندماالسامريةالامرأةتعببعنالجديدالعهدفيزقرأ

رجلاأمثالهأحدفياختارعندماالمسيحوأحسن(يىام!-يةوهييونهـديلانهاماء

وافكارهمالسامريينيدرصومن.عرضهاالتيالقصةفي؟-يلابطلاي!:نسامريا

الحربيةالافكاروكثرةالعربيةوالحضارةبالتراثانكصيرتأثرهمد-ى

الىهذايعودوربما.تاليةعصورفيادخلوهاالتيالدينيةتحاليمهمفيالاسلامية

حتىمعهماختلاطهموكئرةانفصالهممنذإالبلدالغالبالعنصرنحواتجاههم

.الآن

علىأثر(القديمالمهدقولحدعلى)المحبدبناءفيالحملىلايقافوكان



علاقةلهانويذكر..مق444سنةالعراقمنفلسطينالىوصلالذينحميا

والياعينهبحيث(نستبعدهالذيالامر)الاخمينيالاولارتحشثسناالملكمع

المخربةالاسواروفتشفلسطينوصلوقد.فلسطيئمنالوسطىالمنطقةعلى

أثارالقدصأسواربناءعلىNehemiahنحمياتصميموان.المدصلمدينة

ادعاءحسب)بنيتا،سوار1ولثنوطوبياالسامرةحاكم"لملاروساغضب

الثانيةنحميارْيارةوفي.اليهوداتقياءبجهودمحارضتهمارغم(القديمالحهد

حفيدوطردهناكيسكنكانحيتالمعبدمنطوبياطرد.مق2irسنةللقدس

ورودعدمحقيقةهناونضيف.سازبلأطابنةمنلتزوجهالاء،!اجهردياالكاصت

ارْالقديمالع!دفينقرأكما.خيةالتارالنصوصمنايفيوأعمالهنحميااسم

سكانايدهقدفلسطينالىالعبريينرجوعمنالسامرةحاكمسازبلاروخوف

الذينوغيرهموالفلسطينيينوالاشدوديينوالحمونبببئالمربمنفلسطإت

جماعته.تصليحعلىنحمياأجبرمماالقادمةالجماعةيهددونأخذوا

الحديديالعصرمعلفلسطينالاخمينيالاحتلالفترةالاتاريونطابقلقد

القررْفيتظهرالمعدنيةا)خقودوصارتالفارسيالفخاركترفقد.الثالث

هذهفيالفارسيالتأثير.وزادالقدسكلةالفخارعلىنقرأوصرنا..مقاخامسا

الاتيكيالفخارمنكبيرةكمياتءإ!عثرحيتالساحليةالمنطقةفيخاصةالفترة

الالرارْذوالاتيكيالفخارظهر..مقالخامسالقرنبدايةالاسود.وفياللونذي

وربعقرنمنلاكنرفلسطيقفيانتثصرتالتيالاتيكيةالحملةوكثرت.ا)حراء

نراهالذيالعربيالجنوبمعالاتصالوزادلفلسطينالكب!رالاسكندردخولقبل

هدْامنعتركما.وجزربالنقبجرارفيعليهاعثرالتيالمكتشفاتفيواضحا

ارجلاربععلىتقفللبخورمرمريةمذابحعلىالكلدانيالحكموفترةالعصر

ونباتاتلحيواناتومخططاتحزوزذاتهندسيةبطرزمنقوشةوالجوانب

وعثر.الوحشيةوالحميروالوكلالجبليوالماعزوالنخيلالجمالمنهاصحراوية

مذ.الاخمينيالاحتلاللفترةيعودالقمرللربمعبدعلى،بحضرموتخريدةفي



القوافلمحطاتكثرتكما.بالنقبجرارفيعليهاعئرالتيتلكمذابحهتماثل

كاشموولول"5،ك!اسمنحمياسفرفيوردوقد.البخورلنقلفلسطينفيالمعينية

فيواكتشف.الحصرهذاالىتحودكتابةفيبالفحلاسمه-لئمحفالذيالعربي

نتوكا.2(المحليفيها)ْللحاكمقصراتكونقدالفترةلهذهايضاتعودبنايةلاخيش

الجنوبيالفرعةتلفيعثرفقد.حقاغنيةالوقتهذامنعليهاعثرالتيالقبور

وقطعومغرفةفضيكأسمعوكرسيبرونزلىصريرفيهوجدقبرعلغزةقرب

عزاماالتيجزرمنبالصخرالمحفورةالمقابربضىوجدتكما.بالآراهيةمكتوبة

الفلسطينيين.الىمنقبوها

145-142..02.Albright, Archaeology... op. cit. pp
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الثامنالفصل

فلسطينفيالكنعانيةالعضارة

332-ق.م-0002
!

أصولهاكلاستمدتحيثأصيلةتكنلمالكنمانيةالحضارةانرغم

فيتأثيرماادْغيرالاصيلتيقالنيلوإلإدالرافدينواديحضارتيمنتقريبا

طاغيهآلكنِحانيةالحضاكانتنجقد.الغوربعيدعميقاكانالغربيةالحضارة

حبمللكنعانييىْوكانالزمن-تيحقط-!ضعلى!-!ص
صص

معوقديمةقويةصلاتالفينيقيةوالمدنالغربيسوريةشمالأقصىفياوغاريت

وكثرةواسعنطاقعلىالتجارةلممارستهمنتيجةوصاروا.الفربيالعالم

والمصريةالعراقية)الحربيةالمنطقةحضارةمعالمنقلفيوسسطاءأسفارهم

الاسسمنالكثيرالغربعرفالكنعا"نييئفمن.ايغربِالي(الكنعانيةووليدتهما

استعملالذىوالبرديالالفباءالمثالسبيلعلىمنهاالامميةالبالغةالحف!ايىدة

الخ...الرصينةوالعمارةللكتابةقديما

يْىعليهاعثرالتي(اليونانية-الايتيوكريتية)اللغةثنائيةالقطعةفمن

الشماليةالجزرية)كنصانللغاتالكبيرالاثرنرىكريتبزيرةدريروس

قرصعلالصوريةوبالكتابة.)1(اليونانيةسبقتالتيكريتلغةعلى(الغربية

كو،،بو:الرموزاننرى(أالتخطيطيةالكتابةفيمؤسلبةوصلتنا)فيستوس

بونوشوبالاوغاريتية)لرجلالصوريةللرموزاختصاراتالاهيما.الخ..تو

بالاوغاريتية)وتفاحةكا!صر(طيربمحنىكودرويتية)بالاوغاروطيررجل(بمحنى

منأالتخطيطيةلكتابةصوافيستوبقرصلخطاانتدلعلىلتيواتفاحة(أيحرييوتو

.1 .C .H Gordon, " The Dreros Bilingual ," Journal of

،pp(SemiticStudies!لبم،،(6391).8،,97-76 (JSS



اوغاريتلغةهنا)غرريةشماليةجزريةلهجةللكتابةاستعارقدكريت

المناظرعلىكريتمنMinoanالمنيةالنقوضتأكيدوان.()2(الكنعانية

تأثرهاعلىيدلالمواقدمنفيهاالقصوروخلوالصيورواكالاورادالطبيعية

الحضارةموطن(فلسطين-سورية)السنةطوالالمناخمعتدلةمنطقةبحضارة

اخرلىواساطيراوغاريرتمنانكنعانيةالاساطيربينالتشابهأما.)3(الكنعانية

كرتفاس!.حقا)4(لكبيرفانهاليونانيةالاساطيرمعالقديمالادنىالضرقمن

التيبزوجتهكرتاقترنفقد.كريتيتأثيريريناباسمهالمسماةالاسطورةبطل

تفاصيلوترينا.لاسترجاعهاناجعةبطريفةايلالربونصحهذلكبعدفقدها

يذكرناكرتفاسترجاع.التاليةاليونانيةالكتاباتع!!تأثيرهاالاسطورة

يحيدلحرسهالاخروالارباب(لكرتكأب)ايلوحضوربالالياذةهيلينباختطاف

الالهةمنPeleusبيليوسرْواجاولمبوصجبلاربابضورذاكرتناا!ا

الالهةأحبتهالذجَ!-لرتوخبرةشخصيةانكما.Thetا3ْثيتيسى

اْولءول(اعا3اْكيليس)لآخيلالتيتلكتشابهلنفسهالشفاءاخيراوجلبه

الغربفيشائحااسمالَان(اوكتافيا)كرتاختاسمحتى.الالياذةفي

الاساطيرمعؤأقرتدنحلاسطورةإكنالتشابهانكما.الروماني-اليوئانى

اليوناني-الاربابربجوبيتر-زووصاغتصبفكما.أيضالكبيراليونافية

،ُ،iphering Disclosedء!.C .H Gordon, " Cretan Text D

The Christian Science Moniter, March 6;)6491( Hopes

,ofSolving A Cretan Linguistic Mystery, The Times
6491.02,London, May

Cyrus .H Gordon,\. The Common Background of Greek

5(،-.7.691,s,(New Yorkولand Hebrew Civilizatio

،،".F Dirlmeier, " Homerisches Epos and Orient

،5()5918,9.RheinisshesMuseum fuer Philologie, Vol
,pp.;37-18 .T .B .L Webester, From Mycenae to Homer

5891(,,London)

-244-



!مالملكقبلهمنالكنمانيالرببعلاخذكرونوصوالدهمنالملكاشومانن

كانالاربابمجلسانكيفالكنعانيةالاسطورةفتخبرناث!3ولياموالده

وجلبهبعلعلىللقبضرسلهيامارسلعندماال!ايلالالهبرئاسةمجتمعا

وذالحادسيفهوبيدهبالانتقاميفكربعلمنهصارعملبالاغلالمصفدااليه

آخيلتصميمعنالالياذةفينقرأهماالينايحيدالمنظروهذا.البراقةالشفرة

وفي.)5(الواضحةثيراتالطمنذلكالىوما،لهرنجينمنعلولااغاممنونذرحع!!

تمثلكاو+رجلرمورْآ،والكلمةاتباعنقرأكريتمنترياداصاجياموقع

أدورْو-للمة.خبازاتعنيالاوغاريتيةاللغةفيهيوالتيمعيقعىنففيعامل

الكويئيةالكلمةمعمقارنتهايمكن(الخيلصاحبومهغاها)يتيةالاوغاربسي

نرىباليونانمايسينيفيPylosبايلوصموقعمننصوفي.آدوسيسي

الاوغاريتية(سبالى)شمابهةسوبووهيشماليةغربيةساميةثلاثةاوعيةاسماء

)المشابهةKarupaياوكارو(الاكديةسبلالىالمشابهة)Supalaلالاوسو

9Svcلهاكاربالى Karaكانتالحنضةمنلنوعوالكلمة.الاوغاريتية(وكربية

.)1(المادةلنفسكوننيشوالاكديةللكلمةالمشابهةكونيشو

!ص

الآلفمنذفلسطينفيموجودينالكندانيونفيهيكونقدالذيالوقتصءِصوفي

وَردتحيثمتأخراالاوردتنا11فى11الا..مقالرابع

الملكحرباسرىبقاثمةفلسطينفيالحاليةمعلوماتناحسبمرةلاولالتسمية

حركاتهخلالكنعانيا064علىقبضقدبانهخبرحيثالاننأمينوفيس

وكانتعهةأرباباالكنعانيونفقدلدينحقلففي-لإ.فلسطينالسمكرية-في

بحلباسمعرفلذيبعلكاْ.عنددينياَمركزاشخم

بلو!وشجرةمقدسومذجحمقدسةصخرةكانتالمدينةهذهوفي.الميثاق.

277-218.018-014;.Common...op. cit. pp-5.ء Gordon, Th

New)ء،et6.؟ Cyrus .H Gordon, Ugarit and Minoan C

,York.ثة-2437-6- )6691، ppء



الصخرةبلوطة)(المتنبىءبلوطلفجرة)(المثصرغبلوروشجرة)باسمسميت

ومو(بلوطة)ببلاطةيعرفالمدينةموقععندمكاناسمهناكيزالولا(المقدسة

قرنوقد.والاباروالاشجارللصخورالكنعانمِينتقديسعلىايضايدلامر

خاصوروبحلحرمونبحلفهناكفلسطيئفيالمناطقمنبالكئيرأخيرابحلاسم

الربنفسهومو.الكنعاننالبانثيونفيمهماربابعلوكان.زيفونوبعل

اشكالعلىلهعثر.والرعدوالمطرللشتاءكربالحموريونعبدهالذيحداد

عنالكنمانيةشمرةرأسأساطيرفيونقرأ.ولاخيشمجيدومواقععندبرونزية

للحياةويعوديموتالذيالربوكونهموتمعونزاعهياموالدهمنالملكاخذه

القديم.العراقفيتموزمثلبذلكمثلهالحياةبالارضتدبوبرجوعهثانية

والذيReshefرشفالربثم.والحبالحربآنهةناثأبحلحبيبتههوشقيقة

عبادتهمرا-لزومن.المهلكباسمعرفالذيميكالالالهنفسههوالغالبفي

وأالاشوريةالحولياتفيRash!هلا،راشيوننا)وارسوفشانبيتالهامة

ابناسطيوضحبالحبوبارتباطهوان.(يافاشمالالساحلعلىللونياأيو

-DaganتاكالاداكاناسطوانDagonدأ!لون Takalaالعمارنةرسائلفي

وشيوعيافامنالثصرقالىاميالعثصربعدعلىداكونبيتباسمموقعووجود

عبادتهالىيشيرالايجيينالفلسطينيينتحاظمفترةخلالأضدودمدينةفيطقسه

مزاراتلهكا؟تكما.الحبوببزراعةالشهيرالفلسطينيالساحليالسهلفي

فيعموري-لربعنهنقرأالذيHoronهورونوالرب.وعجلونلاخيشفي

الموقعوباسمأبيمورونمثلالشضيةاللعننصوصاسماءفينجدهالاصل

فيالكنعانيشاليمالربعبادةعننعرفكما.فلسطينفيمورونبيث

باثمثلالكنحانيةالاسماءمنالكثيرفيالربهذااسموردنافقد.فلسطيق

Bathضاليم Shalemشاليميا-لونakon- Shalem.اسمفيجم!ونجد

واراوشالمِممنشتقاايضايكونبما)الذكط4اورشليمالكنعانيالقدسمدينة



Waraw Shalemعشتاريثالآلهةثم.شاليم(أوجدهاومحناهاالكنعانية

الكبيرسليمانبتملقالقديمالحهديخبرناوالتيالضبالهة(عشضوريث)

شانبيثفيطقسهاتداطموقد.لطقسها)7(ورعايتهالمهمةالبهعانيةالالهةبهذه

0039حواليمن)بثلفيوجدختمفيممثلةونراها..مق13-15القرنمن

الاسما،وتظهر.أناثمعالنصوصبعضوقرنتها.بعلالربمع(..مق

أشيرتو،)وأشيراتعشتارالربالعمارنةورسائلتاناخمنالرقمفيالشضية

تاناخرقمفينقرأكما.فلسطينشمالفيعبادتهمشاعتالتي(آضراتو

التيوالتمائيل.الربةعذهوحيالىيشيرقدوالذيأشيراتاصبعالاصطلاح

وجودعدمعلالبعضوأصر.أشتوريثبالربةعلاقةالغالبفيلهاعليهاعتر

الربوعبدوا.الاوالبرونزيالحصرقبلفلسطينفيللضبطقسأي

.يراحوبيثاريحةاسماهفيواضحااسمهونرىنيكالوقرينته(يراح)القر

وعينضشىبيثمواقعفيأيضااسمهانرىالتي(شيييش)الشسىوالالهة

قربجالسلب%طتِمنخاصييرر!دمثالموقعفيوعثر.ِششى(ينبوع)

المتأخرالبرونزيالعصرمنشمسوقرصهلالنحومرفوعةأيادتصورمنحوتة

ميزواقدالكنحانيينباننمرفانولنا.القرالربتصورربماالمدينةبمحبد

وايل.(بماليم)وبعل(وايليمايلوميم)ايلصاالعلياالمناصرمننوعيئبيئ

والخشوعالرءبةتبعثشيءاوظامرةاوأثاةيهلفيالموجوبةللقوةتمسيمهو

.البانيثون)9(فيالاربابربومو

.ه:11الاولالملوكسفرسفر-7

,W..C Graham and .H .G May, Culture and Concience

.New York,391،)6 pp.65f)
,VergiliusFerm ,.de Ancient Religions, Theodor Gaster

6591(،,s,(New Yorkعigion of the Canaanit-أThe Re
.ء,911
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ق.م.(العائنرالقرن)حواليمجيلومنصخريمدبح

تمورْعلىوالبكاءالمقدصوالفحش(الاشيرا)المنهدسةالاشجاررْراعةادْ

اخدْعننحرفالتيالكنعانيالدينطقوسمنكانتصيفاموتهعند(بحل)

كهنةعنالقديمالعهدويخبرنا.لفلسطينالموذتاحتلالهمعندلهاالعبريين

وتقطيعهمالمذابحفوققفزهممثلالخارقةوأعمالهم(بالانبياءنعتهم)بحل

الاخنرةخاصةيماثلهاماوجودعننعرفوالتيوالرماحبالسكاكينانفسهم

-248--.



لوقيانوساخبرناوقد.القديمالادنىالثصرقاقطارلبعضالجنائزيةالطقوصي

ذلكيمائلماممارسةعن(الميلاديالثانيالقردْ)سميساطةمن(لوشيانا

الاشياءومن(الحاليةممبيج)السوريهيرايوليس،صزارتموزعرالبكاءفي

الصخريالعمودالقديمالعهدفيأيضاعنهانقرأوالتيالكنحانيةبالحبادةالمرتبطة

البعضاكدوقد.لميكالصورةمعصخريةقطعةع!!شانبيتفيالعائمالشكل

الضبعبادةادخالحتىفلسطينارجاءجميعفيصائداكانالموتىطقسكون

مولوخللربالاطفالتضحيةوجودعننحرفكما.9()ْالهكسوسزمنورموزه

لهاالعبرييىاْخذعننقرأحيث(Molchomorمولكومورباللاتينيةموليخ)

.)91(لفلسطيناحتاإلهمفترةخلال

أماكنعنعبارةكا؟تالمحليةالكنحانيينمرْارات-لالقالقديمالعهدأضءرتناكر

والتيالتلالقممعلىتبنىخارجيةمزاراتعنعبارةهيالتيللمبادةعليأ

قائمةأعمدةالذراعبابعندووجدت.جزرمنهااكتثسف!!عبمواقع-عدة-

.)12(الميتالبحرلمنطقةمح!آبالاصلالموقعيكونفسركبببرصوتسورقرب

كودْفكرةأيط!مافهالمتقدم!البرونزيالبصرمنمعبدءإ!عايفيوعتر

كنعانيمزاروأقدم.المتأخر)13(البرونزيالمصرخىمحابديبنوِالمالكنعافيببئ

و!هـلزي!المتو11شنابلسقرقيجررْيمجبلمنحدراتعنديمئررعليه

يمكنوماالاربعجهاتهمنبغرفمحاطةصغيرةمركزيةعساحةيحويوالذي

الىيحودمزارعلىضخمموقعفيوعثر.الساحةوسطفيمقدساحجرايكونان

اللبنمنمبنيهذبحقاعدةهناكالثانيخخ!المعبد.الفترةهذه
-----------------

.01.Graham and May, op. cit, pp.44 ff

اورمياسفر؟01؟33الثانيالملوكسفر؟18:31:31اللاوييئسفر11-

32:35.

991-891..12.Burrows, What Means... op. cit. pp

Maquet-Krause, "La deuxieme Campagne de Fouilles13.ل.
333-033..aAy" Syria, Vol.16,،)3691( pp
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هناكالربتمثالقاعدةوتحت.انجاتعث!رةقدرهوبارتفاعقدم71*3؟

وعتر.الفخار)14(و-لسراتالحيواناتبعظاممليئةالنحلخليةشكلعلىحفرة

الصرالىتاريخفايرجعالتي)15انطبقةمنمحابدثلاثعلىمخيدوموقعفي

فيبهميتصلوالثالثالاتجاهنفسعلىمتجاورانمنهااثنان(الاوسطالبروفزي

مععمقاقدم03-27وعرضاقدم45-04منمعبدكلويتألف.زاوية

الخلفيالسوروراءمستطيلةودكةالسقفتسندالتيللاعمدةصحْريةقواعد

عتباتاربعوفيه.والنذورالاضاحيتقدموحيثالربتمئالعليهايوضعكان

اماميرواقعلىيحوكطمحبدوكل.التالثالممبدمصطبةالىتؤديجانبية

قدم03قطرهاالصخرمندائريةببنايةيحيطسياجوهناك.بعمودين

التىدوالرماالمظامكثرةتدلوقدالقمةالىتؤديسلالممعأقدامستةوبارتفاخ

عنداكتشفالذيالمعبدعمروقد.مكشوفا)59(مذبحاتكابانهافيهاوجد

0014-1475سنةحوالىالىمنهالاصليةالبنايةوتعودعدةمراتلاخيشفءمر

واخرىمربحةوسطىوغرفةقدم03*15مشطيلمزارمنوتتألف..مق

مناك..مق1325-0014منالثانىالمعبدوفي.الجوانباحدعلىصفيرة

اسساوكمذابحاتخذتدكاتثلاثمعالخلفيالمزارجدارطولعلىطينيةمقاعد

مناكقدم0303*المربعةالرئيسيةالغرفةوفي.النذورعليهاتوضعلمرافع

لمالجدارأمامموقدمعمربعومذبحصخريةودكةأعمدةلاربعصخريةأسس

المزارخلفالملحقةالبنايةوفي.التلاثةالجدرانطولعلىطينيةومنماضدالخلفي

جانبيةسلالمثلاثمعمذبحالتالثبدالمصفيوبنى.مشمابثةمناضدهناك

جدرادْطولعلىمزدوجينصفينفيومناضدواليميناليسارعلىموقدانوأمامه

والا-لوابوالجرارالفخارمنالكثيرعلىومرافقهالمزارفيوعتر.الضرفةمنثلائة

601..14.Olmstead.A History of Palestine... op. cit. p

.15,.G Loud, Megiddo11: Season,9391-3591( Chicago
(.4891
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رشفللرببرونزيتمثالنتلوالممدنيةالعاجيةواللوازمالقبرصيةوالقناني

نهايةفيالمحبدهذادمروقد.اتتىألهةصورةعليهامطبوعذهبيةواوراق

لفلسطينمارنبتاحالمصريالفرعونغزونتيجةربماالمتأخرالبرونزيالمصر

منجزرموقعفيالحاليالحبادةمحلويتألف..)16(.مق1223سنةحوالي

.قدم01-5منارتفاعهاوالحجمالمظهرمختلفةصخريةأعمدةثمانيةمنصف

قدم65*كبيرةصخرةشكلعلىمذبحهناكالاعمدةصفمنالفوبوالى

التجويففيالطقساورمزالربوضعوربماقمتهاحفرتقدم2ر5ارتفاعها

/كأالارضالنذورلوضعهيمْتقدتكنلمانالصخرةمنالحلوي

-يميراتمنالكثيرعليدائريةحفبرةفيعثركماجراريْدفنواصغارلاطفالمدافى!

.)79(الاعمدةصفمعهذهكلعلاقةنحرفولا.لايخييبرونزيتمئالههعالفخار

المصريةبالحمارةالكبيرتأترهاضمانبيثموقعفياكتشفتالتيالمعابدواظهرت

الممريةالمملكةمن02-18السلالاتأيامعليهاالمصريةللسيطرةوذلك

بحضهاعنمفصولةمكشوفةمتعددةساحاتعنعبارةالمحابدوأقدم.الحديثة

مننعرفكماالمدينةألهميكالالربالىالممبدمذاكرسوقد.طينيةبجدران

وبني.البازلتمنومناضدمدرجومذبحدكةعلىوعثر.الجيري،لحجرنصب

مصاطبمععريضةقاعةفيهنجدالسابقميكالمحبدمحليحلصغيرممبدبعده

وقد.السقفلدعمالحجرمنلعموديناسسمعومذبحالجدرانطولعلى

المحبدويشبه.وزوجهميكالالىالمكرسةالطقوصيةالادواتمنالكثيروجدت

حواليوبني.الحمارنةعصرمنمصرممابد..مقعثمرالتانيالقرنمنالثالث

تقسمهوالاتجاهالخطةفيالسابقةالمهابدعنيختلفانمعبدانعشرالحاديالقرن

-للنيسلالموهناك.ارتفاعااكئرالمركزيةوالفارمةأقسامثلائةالىالاعمدة

.16 .O Tufnell, .C .I Inge and .L Harding, Lachish, :11 The

.0491(,London),ءFosse Templ

.17.Macalister, The Excavation ofGezer,11 op. cit. pp

.ff381
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ربماانثىربةالىانشمالىالمعبدوكمِس.المذبحدكةالىالطارمةمنتؤديمع!د

الكتيرعلىوعتر.رشف-ميكالالربالىمكرساالجنوبربقيبينمااناتكازت

بئصريةلاشكالطينيةتماثيلمعمزخرفةلمعابدطينيةونماذجالنذورمن

.)89(عارية

سورأسفل..مقعثصرالتالتانقرنمنمحبدينعلىخاصورفيوعثر

علىجالسذكرلرببازلتيةمنحوتةع!!فيهاالاقداصقدسوحرى.المدينة

خاليةمدورةبرؤوصمتحددةنصبعلىصففيوعمر.بيدهكوباماسكاعرشه

الربرموزوتحتهدعاءفيمرفوعةأيادفيهنرىالذيالاوسطعداالنحوتمن

.()91(شمسوقرصهلال)

واءعتقد.!الكنعانيةالمدينةفيالبارزةالمظاهرمنالمقدسالمكانوكك

المناطقباربابالخاصالاولالكنعانيةالمزاراتمننوعببئهناكانالبعض!

اسلا!معارتباطهامنقدسيتهاأتتالتيانلقدسةالاماكنثموالمدنالحنسرية

تقديمبواسطةافرادهابينالعلاقةوتوثقاعضائهارابطةَتشدوالتيالامة

يقدسظلالذيالبسيطالبدويمزارهووهذا.الدشيةصباتواتسالاضا

وتحطيهوتحميهارْرهفتثسد،نسبهااليهذبيلتهكلترجَعافياالاع!!جدهمدفن

المحلهدْافيالعموريةالقب،ئلمزاراتاولتئسكلوهذه.والامانوالسندالقوة

عليالمقدسةجزرمنطقةفيعثروقد.ذكرناهاتياجزرفيالاعمدةذيالعالى

وجد..مقالثاننالالفاواسطافتحودجرارفياوضعرلاطفالصغيرمدفن

التيالصخرةوادْ.البكرالاتضحيةتمتلالتيالحسيت!!فييماثلهاما

1,.18 .A Rowe, The Four Canaanite Temples of Beth Shan

0491(,,NewYork)

6(،)591,91.91..Y Yadin, Excavations at Hazor,BA, Vol

...pp.;12-2 Buttrick and others eds. The Interpreter's

4-1,.op.cit. Vol

المختلفة.السابقةالمواقععناوينتحتعامةالكنحانيةالمعابدعنوذلك
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.م.(ق13القرنجيدو5)منذ!بيةبقتنرةمفطىبرونزكطتمثال

عندهابنيتمقدسامكاناكانتوالهابدلاالفدصفيالصخرةقبةتضمها

2011()ْالسنينلآلافالمقدسةوالاسسالمزارات

96-66,.02.Gray, The Canaanites,... op. cit. pp
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حوتقدم02مناكثرالىترتفعارباسرمحاطةالكنحانيةالمدنوكانت

المدينةبرابةؤكانت.لهرفتينعلىبرجكلاشتكلدفاعيةابراجعلىالغالبفي

باستدارةاووشخمششىوعينجزرفيكماثلاثيأومزدوجحاجزذاتضخمة

(ترزهربما)الشماليالفرعةتلفيكماثلاثةوحواجزقائمةزاويةشكلعلى

عادةالخارجمنالاسواروتحارو.الاسوارمثلومصشةبطابقينوالابواب

الىدفاعيةوسيلةالمدينةبوابةوكانت.الترابمنبحواجزاوجافبخندق

بالصخرعادةتبنىالاسواروكانت.العامةلحياةمركزاكونهاجانب

سمكهسورذات(حاليابيتيق)بثلفمدينة.فبالطابوقمنهاالحلمِاالمناطقأما

الطينيةبالكتلملأتواجهةمعمتناسقةبصخورالشمالفيقدما11حوالي

..(.!مق0165-)0175الهكسوسعصراوائلفيغالبابنيتدفاعيةكوسيلة

قربالسورداخللحاميةمقر..مقعثصرالسابعالقرناواخرفيبنيوقد

قدمااكئرعصورفيبنيقدالمدينةمنالغربيالقسمفيالسوروان.اسبوابةا

عنبدلاالهكسوستحصيناتنوعمن-لبيرةطينيةكتلمعبرجوضعثم

بوابةمعرصينةبتحصيناتشماشبيثمدينةحصنشهكما.السابقةالبوابة

دقيقة.واستحكاماتتحصينات(التلموقع)عايلمدينةكانكما.الجنربفي

عند(القدسمنالشمالالىميلااربحينبعدعل)شخممدينةوبنيت--

جحلهامرتفعغيرمكانفيالمدينةبناءوان.عيبالوجبلجرزيمجبلبينمر

الشحالمنعيبالجبلعليهاويشرفوالغربالشرقمنللهجماتالتحرضسهلة

الصغيربتلهاأحاطتعنهاالاخطارلدرءمنيحةصخريةاسوارلهابنيتفقدلذا

وقدلم-لبيرةاروائيةقنواتوتتخللهاطولااقدامستةالىصخورهتصلوالتي

الىيؤديصرالغربيةالبوابةفيوكانللمدينةالغربيةالشماليةالبوابةصنت

الىتؤديمنتظمةغيراماميةوغرفة،قدم25عمقالىحجرعلىبنيالذيالقصر

3302قاعة x3303ثانيةبقاعةمرتبطةأصغرغرفةثمقدم xعضرمعقدم
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سورالىتؤديسلالممناكبينماساحةعلىيطلالجنوبالىومدخلأعصدة

انشماليالمدينة

أبوقريةقرب(البزاربماتل،الجزارتل)جزرمدينةحصتتكما

اليردةعينقربالساحليالسهلمنالداخليةالحافةعندتقعالتيشرشة

الىالساحليالطريقعلىتثصرفحيثوالفربالشمالالىالسهلعلىوتسيطر

و-لادْ.القدسالىالواصلوالطريقغزةمن(ا)مينرأستا!)وأفيكاللد

يثمرفونجزرموقعسكانيجحلالئمرقيأجنوباافمسافةءلىمراذبةبرجهناك

دفاعيةوأسوارثلاثةللمدينةبنيتوقد.جنوبامصرالىالمؤديالطريقعل

قدالثانيالسوربانالاثريةالتحرياتوأبانت.تاريخهامنمختلفةاوقات

واحدةبوابتينسورهاوحوى.الحديتةالمملكةفييةسالمصالهـجماتعندتهدم

قدما14الجديدجزرسورسمكوكان.المدينةجنوبفيوالنانبةالشمالعند

وقد.ياردة0015منلاكثربالمدينةيحيطالاقلعلىقدماعثمرينوارتفاعه

منواحكامامناعةأقلكونهيفسرمماب!رعةالجديدةاسوارهابنيت

التحدثسبقفقد(السلطانتلموقع)أريحةاستحكاماتاما0)22(السابقة

بالوديارْ.الشماليةعداجهاتهاجميعمنمحاطةوالقدس.سابقةفصولفيعنها

الحائدةالمدينةاسوارمنبقاياوانايضامسيجةكاْثالمدينةبانونعرف

البرونزيالحصربدايةوفي.اسلاجنوبكشفتقدإخقدماالبرونزقيللعصر

الوقتدْلكمناسواربقاياعلىعنرحيتالشمالنحوالمدينةتوسعتالاوسط

عثرولكنأثرهتعقيبيتمفلمالجنوبيالسوراما.الثصرقيالجانبطولعلى

علىيدلقدالذيالامرالمدينةمنالغربيةالشماليةالزاويةقربكبيرةبوابةعلى

.21,.E Sellin! Ze6 tschrift des Deutschen Palastina Vereins
7(،)291,05.ZDPV),Vol. 49,,)9291( pp. 503 if;Vol)

(8,، pp. 911 ff; Olmstead9151(ير،.olلأك،pp. 267 ff

146..AHistory of Palestine... op. cit. p

.22.Macalister, The Excavation... op. cit. Vol.,1 pp.244 ff



هن!اكالجنوبيالتلنهايةوفي.الموضعهذافيالاصليالجداراْزجاهكون

لسكنىالاولىالحصورالىترجعربماعليهاعنرقدبالصخرنحتتصخريةصلالم

لاخيضاما0هنا)23(البوابةوتشيدالسوريبنىانقبلوربماالمدينة

الوسطىفلسطينلمرتفعاتاخربيةاالمنحدراتباتجاهتقعالتي(الضوير)-تل

حواليالىارتف!تالتيبالركم..مق0017سنة-:اليمنتتحصففد

تعودالدفاعيةالوسائلوهذه.الطابوقمنبسورمتوجةالتلفوققدممائة

المتأخر.البرونزيالحصربدايةمنذاستعمالهاوتركالهكسوصةصيص!إالى

استراتيجية،الغلسطينيةالمواقعأكتر(المتسلمتل)مجيدوص!لعتبر

والى.الشمالالىالجليلتلالحتىعامربنيمرجسهلرؤيةيمكنقمتهفمن

والذيبالحراقمصريررطالذيذاك،مامانطريقانيتقاطعقليلامنهاالثصرق

باسرارالمدينةواحيطت.انفينيقيبالساحلفلسطينوشرقوسطتصل

المتقدمالبرونزيالعصرفترةوفي..2الطبقةفيالاولىسكناهامنذدائرية

مقدارهبسمكللمدينةدفاعيسوزاكبرعاسعنر(..مق0092-0026)

ارتفاعا.قدم13يقاربمامنهوبقىأسمورافيالطلحاتالىاضافةقدم26حوالى

اللبنمنسورللمدينة-لانالاوسطالبرونزيالحصرالىتحودالتيالمابقاتوفي

اللبنمنبنيتناالافر؟جيالحر!هيئةعلىبوابةمعأقدام5حواليسمكه

ونضماهد.خارجيةطلحةاليهواضيفت.التلمنالشمالياإجانبعلىأيضا

الىالشماليةالبوابةتحول.قمعثصرالرابعالقررْمنالتامنةالطبقةمدينةفي

منحدرعلىمحبدبطريقاليهايدخلالدعائممنأزواجبثلاثةمحاطضبقممر

الشرقي.الشماليالتلْ

مننعرفهالذيذاكيماثلشمسياتقويمافلسطينفيالكنعانيون10وقد

اَولقطعَمنالجديدةلسنةيواوليبدأحيثزراعياتقويمهموكار.صور

0391(,.23,.GDalman, Jerusalem and sein Gelande, (Berlin
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التقويموهذا.الشمسيةللسنةتمامامقاربةتكونوبذلكالمحصولمنحزمة

يوممعاسمابيعبسبعيومانجمسورْمنهالكلاقسامسبعالىالسنةيقسم

عيديسمىالسبعةالاقساممنقسمكلنهايةفيمقِدسطابعذيأضافي

ويظهر.للاحتفالاتخصصتايامسبعةالمبعةالاقساموهذه.الختا!

نضوجكارْولما.أضهرلمالىوالتقسِيمالقمرالىاهميةاييحطلمالتقويمهذاان

فتدبسيطمااختلافاولولآخرمكانمنيختلفوالبذرالحصاداوقاتالمحاصيل

الكلنحانيةالاشهرمناسماهاربعةوان.فلسطينفيلاَخرمحلمنالتقويماختلف

Ethaولimوأثانيم!لiكاوزيف(الربيع)أبيبوهيالقديمالعهدفينراها

العبرلىالاحتلالفترةفيسليمانالملكبتكريسمتحلقةنقرأهاBulوبول

الاهـلالشهراسمكادْفأبيب.للمعبد)24(بفلسطينالكنعانيالصرمن

مايس(-نيسارْ)الثانيالشهراسمكانوزيف(نيسان-.مار)بالسنة

الئسهراسمكانوبول(اولتشرين-ايلول)السابعالشهراسموايثانيم

الىيشير(والبرقاللمحان)فزيف.(نيثاتثصرين-يرلتشرين)الثامن

فصس!لفيالماءفيهايجريالتيالدائمةالجداولالىايثانيماسمويدلالربيع

فيعلبراقدوبولايثانيمبانعلما.والانتاجالقطيعمحناهاوبول.الخريف

انهارفيهاليسنمر!كماففلسطين.الفينيقية-الكنعانيةوالكتاباتالنقوض

ومصرالعراقفيكماواسعةخصبةوأراضي6والنيلوالفراتكدجلة-لبيرة

شبهاوالزراعاوالمدنسكنةمنسواءالفلسطينيالمجتعءلىلزاماصارولذلك

وحمايتهوالابارالينابيعمياهمنعليهيحصلونمازيادةع!!يعملواانالرحالة

اثمررالعاملالقديمةفلسطينفيالطبيعيةالينابيعوجودصارلذلك.وخزنه

ثم.المهمة1السلطانعيقفيهاتوجدحيثاريحةمذهومنللسكناأهميةالا-لثر

.العجولوتلشارْوبيثششىوبيثلاخيشفيتلكمنهاالتيالآبارحفر

.8:2؟37-38"6:11الاولالملوكسفر24-
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علىالسورقربالمدينةعندبنيتالذيالتلمنحدرعندعاليةتقعلاخيشوبئر3

الجلدمنأدواتفيشكدونمنهاوالماءيستخرج.قدم144حواليقدرهعمق

الفلسطينيةالمناطقمنالكثيرفيالعادةوجرت.الامربادلىءالفخاريةوالاوعية

نيسادْحتىالثانيتشرينشهرمنالسقوطفيتبدأالتيالامطارمياهخزنعلى

تثصريننهايةحتىمايسشهرمنيبدأالذيالطويلوالصيفالجفا!لوقت

مدينةفي)المعروفنصهفيموآبعاهلميشعالملكاخبرناوقد.الاول

،الناصلجميعاقولفانيلذا.الماءلخزنحوضهناكليسQarhohقارحوح

مدينةفيالحفرياتبينتوقد.(بهخاصاصهريجابيتهفيمنكمكلليجحل

.البيوتمنمجموعةلكلواحد،المياهومستودعاتمخازنكثرةالكنعانيةجقر

شماشبيثمدينةووصفت.سمنتيةبمادةهذاالماءمستودعجدرانلطختوقد

بنيتكما.(..مق0012-0016)المياهمخازنمدينةبانهاالحفرياتخلال

وكانت.مق0001سنةحواليمندبيرمدينةفيهذهالمياهمخازنمنالكثير

!

Mizpahمزياحاو..مقالتاسعالقرنمنذ-التىسكتتالسامرةمددق

منالكثيرحفرعنونسمع.الامطارمهاهخزنمنمحكمنظامعلىاعتمدتقَد

بركالفلسطينيةالمدنبحضفيوكانت.المياهلمخازنوإغائهمللآبارالحكام

عندوكانقارحوحمدينةفيللماءبركتينالموأبيميشعالملكبنيفقد.مياه

قدرسلالممعمستديرةبزواياالشكلمستطيلةصخريةبركةجزرموقع

حزقياالحا-لممدالقديمالحهدذكروقد.غالونالف006بحواليا!نشيعابها

فلسطينعلىالكلدانية-الآشوريةالسيطرةفترةمن(..مق715-687)

جيحون.)الدراجامعينمنتسير1838سنةعليهاعثرالقدسالىماءلقناة

نالشقهاضطرالاوسطالقدصوادكطعبربنيسدخلفبر-لةالى(ولهطاكأ

ياردة056عنتزيدلمسافةالمدينةفوقهبنيتالذلىالجبليالنتوءفينفقايحغر

الاستحواذعدواىومنعالخطراوقاتفيالحينلماءالقدسسكاناستعماللتاميق

هذهمثلحفرواقدكانوااليبوسيينالقدسسكنةباننعرفانولنا.عليه



تستحيلالعبريالحاكمهذاجهودجعلمماهذهالدراجامبئرمياهلجلبالقناة

.(YO)الاليسالحفرواعادةالتطهيرمننوعالى

هجيلو.عنداصطناعيمائننفق

لهمالقريبةالينابيعمياهعلىصولهملتسهيلالانفاقمجيدوأهاليلىوعمد

خارجيقعالرئيسوالينبوع.الانفاقهذهأحداكتشفتوقد.باستمراربأمان

التلنزولالامربادىءالنساءعلىوكان(ياردة07حواليبعدعلى)البلدة

,Testament.25 .L .H Vincent, Jerusalem de 'I ancient

11..Vol10, (Paris,,)5491 ch
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البرونزيالصرخلالالسكانوبنى.السلالممنبعددالماءالىوالوصولبجرارهن

العوارضمنالحمايةالسقاةلاعطاءللنبعيؤديرصفهاحسنمسقفاطريقا

لضمانالنفقحفرمشروععلىاقدموا..مقعثصرالئانيالقرنوفي.الطبيعية

بالمدينةنقطةومنالنبععندالنفقفيالحفروبدأ.الفطروقتالماءتدفقسلامة

منسلالمذاتمربعةواسعةكبئربدأالحفرفيالحمودلى.والعملالوقتنفسفي

النبع.منافقياحفراحفربنفقليلتقيالمدينةمنالاربعةجوانبهاعندالصخر

.الجفات)26(ارقاتشكدونشحيحاكانالماءولكئ

وابليامجزرعنداقلجانبعلىولكنالمشاريعهذهيماثلماونشاهد

وتسهيلْنفسهالنبعوتحميقتوسيعذلكمنالقصدوكان.وإلجب(البلامةتل)

موقععندفالنفق.المدينةمنقريبةمسافةوعلىالارضتحتالما*علىالحصول

تنزلاوسعسلالمالىتؤديقدمالحثصرينحواليالىتنزلسلالممنيتألفجزر

بدولا.النبعماءيحوكلططويلكهفعندبهاتدخلحيتأخرىقدممم75حوالي

موقعوفيا27(الآنحتىعليبما.6يدثرلمالقديمةالعصمورفيمخرجللنفق-لانوارْ

حواليالىالماءيتبعكنفقوسع*عميقاكهفاالنبعالىالخارجيالمدخلكانالجب

بم..)38.مقالثامنالقرقفيربمافيهالعكلبدأالتلباتجاهقدم04

نزولبأملالخريف!ايةيىتبدأالتيالزراحكةِهبملسكانمهناهمصصو-لانت

ترطبوعندما.الثانيتث!رِينوبدايهاتثصرينشهرنهايةفيالثقيلالمطر

الفلاحيبدأالطويلالصيفحرارةحرقتهاالتيالتربةتلك،النازلبالمطرالتربة

النباتيةا.لامراضمنالفلاحينتشكيعنونحرف.بذرهاثمومنالارضءبحؤث

التيالمحاصيلوامم.بانتاجهمعبثالذلىوالجرادمحاصيلهمعلى7لهرتالتي

,London)2,.6 .R .S Lamon, The Megiddo Water System
.3591(

268-256..27.Macalister, op. cit. Vol.,1 pp
816-811..28.Buttrick ed. op. cit. Vol.,4 pp
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ائواعاوعرفوا.والحبوبوالزيترنالعنبكافتصطينفلمهفيزراعتهاشاعت

.عصيرهواستخرجوازبيبشكلعفمجففااستعملوهكماالعنبمنعديدة

ويمكنهالطويلالجفا!يقاومالذيالزيتونلنموثتاليانفلسطيقومناخوتربة

منهواستحْرجوامخللااوكفاكهةاستعملوهوقدالعمقالقليلةالتربةفيالنمو

1وبدأو.منهاعديدةانواعازرعواالتيالحنطةفأهمهاالحبوبأما.الزيت

فيالشحيررْراعةشاعتوربمامايسفيوصدوهااولتثصريننهايةفيزراعتها

استعملوهالذيالكتانزرعواكما.الشديدةالحرارةلتحملهوالثصرقالجنوب

وئعرف.نيسانشهرنهايةفيعادةال!انحصادويتم.الحبالطوصنعللملابس

والرمانالتينثمالميتالبحرشمالالاردنواديفيخاصةالنخيلزرععن

الحلو.لمذاقهمهماالتينوكان.والنوموالبصلوالخيارلىوالحمصوالعدص

عودعنعبارةكانالذيالمحراثمنهابسيطةا)زراعيةاكفلاحآلاتوكانت

حواليعمقالىالارضبهايشقركانواوقدالثوريجرهمعدنيةنهايةمعخشبي

لمدةال!فلسطينيالفلاحوظل.اليدويةوالمناجلالمجارفثم.انباتخمسة

حجرمنالمصنوعةالمناجليستممل(.مقالعاشرالقرنحتىربما)طويلة

.الحبوباستخراجطريقةماا.الحديدمنالتيبتلكاستبدلهاانالىالصوان

وتتم.لمهالحيوأناتبسحقاربالعصاالم!مولضربفيتتمفكأنتاعوادهامن

ابتذريةدليهبحد.وتأتيباصابععدةالطويلةالشوكةتشبهخشبيةبآلةالتذرية

ماويخزنحاجتهعنيفيضماالفلاحيبيعالعمليةاتماموبحد.والغربلةاضخلا

الفلاحفيهاخزنعدةانواعوعلىالجرارمنالكثيروصلتناوقد.سنةلمدةيكميه

عنابوفيشكدورْفتمكبيرةلكمياتحفظهاما.وخمرهوزيتهحبوبهالفلسطيني

خاصةغرفةعلى5391سنةحفرياتخلالاريحةفيعتروقد.مخازناوواسعة

البروفزيللعصرتحودوهيفيهاالخزنجرارمنعشراثنى-تاكثرع!عثرللخزن

استعملتعدةحفرعلىعثرجمةتلوعند.حبوبامنهابضعفيوجدالاوسط

للحبوبمحْزرْعلىعثربيسانوفي.قدم25بقطركانتبعضهاالحبوبلخزن
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الحنابيرشاءتوربما.مقاربعمقوعلىقدم12عنيزيدقطرهبالطابوقبني

.المتأخر)92(الهرونزيالعصرمنذالمركزيةالواسعة

العاضرالقررْحواليالىتعود-لتابةعليهجزرموقعمنلوحوصلناوقد

للتجميع،شهرين)فيهجاءصطينيالفكللزارعتقويمافيمبهمافيهانقرأ..مق

الشعير،لحصادشهر،الكتانلغرقشهر،خرالمطللأبذرشهرين،ل!فيرشهرين

.3(()ْالصيففاكهةلجمعوشهرالعنبلجمعشهرين،الاحتفالثمالحصادشهر

وعقاراتهماراضيهمفباعواالثمرعيةالمعاملاتمنالكتيرالكنعانيون

شخمفي!لآكديةعقدعلىعتروقد.مكتوبةوثائقبموجب

يرجعبالاكديةالاخرمومدونجزرمنواخر..مقمصرالرا،حالقرنالىيحود

بيعانونعرف.(..مقالسابعالقرن)فلسطينعلىالاشوريةالسيطرةلعصر

السوقحالةعلىدوماتؤثركانتالسلطانيةالاملاكمنالزراعيةالمص!ولات

التيالزيتونوزيتبالحبوبكتيرايتاجرونالكنعانبونالحكامكانفقد.المحلية

الاحتلالفترةملوكنعر!ان.-لماخاصةعنابيرفياوقصورهمفيمخازنفيخزنونها

بهاخاصةمدرْفيحتىالحبوبوخزنواالتجارةيمارسونكانوالفلسطيقالعبري

اصحابوزود.المحليينللتجاركبرىمنافسةتشكلشكدونكانتوالتي

والمنسوجاتبالفخارالمحليةالتجارةاسواقالفلسطينيةالمدنمختلففيالحرف

البيوتفيتحملكانتالمنسوجاتوغالبية.الصوفمنالمحمولةتلكخاصة

منهالتاليةالازمانفياننعرفحيثالكنعانيالعصرمنالاولىالفتراتفيخاصة

لاحْيشفيالحفرياتتدلكماوالصباغةالنسيجفيمتضصةالمدنبحضصارت

وأدواتوالاسلحةوالآلاتاختلافهاعلىالمعدنيةالاوعيةكانتفقد.مرسيمبيتوتل

11.92..G .H Dalman, Arbeit and Sitte in Palastina, Vol

Berlin,,)3291 der Ackerbau; Vol.,111,)3391( Vonder)
Ernte.ءأطءول zum

!83-82..03.Gray, The Canaanite... op. cit. pp
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ا،لداخلية.التجارةفيبهمة3عناصرتشكلوالفضةالذهبمنالمصنوعةالزينة

فلسطينيةمدينةكلفيالخاصحيهمالصناعاتمنصناعةكللمنتجيكانوليبما

الكنعاني.العصرخلال

نعر!ارْولنا.التجاريالتبادلفيالمعروفةالطريقةهيالمقايضةوكانت

الصغرىوآسياالعراقبيقالطريقوسط)الاستراتيجيفلسطيقموقعان

الىأدىقد(العرببلادالىالمؤديوالطريقالاحرالبحرمدخلفيوتحكمهاومصس

انواعمختلفتصدرفلسطينوكانت.وثراثهااهميتهاوزيادةالتجارعِ،انتعاشها

والمرالرائحةالطيبالراتنجيوا)صمغوالريحانالزإنجونوزيتالصبوب

والنبيذالحنبجانبالى.الخ..والفستقوالجوزواللوزوالعسلوالصمخ

فضةمنالمعادنانواعواستوردوا.اختلافهاعفوالمنسوجاتالمجففواتين

منالنحاسجلبواكما.ايرانضرقفيخراسانمنالغالبفيجلبوهاورصاص

الكتادْعلىصلواوربما.ذلكبعدالحديدوكذلكوقبرصا)صغرىآسيا

الفخارعلىطلبوجودعننحرفكماوسوريةمصرمنمنهالاإيضوخاصة

كثرةمنيستدلكماالعصرهذاخلالفلسطيقفيوالقبرصيوالايجياليوناني

العصرمنالتيتلكخاصةالفلسطينيةالمواقعمختلففيعليياعثرالتيكسره

قربهوامابوتلفيالآلْىالمتمثلالمينا"طريقعنالغالبوفيالاخيرالبرونزي

وتنظيمالتجارةفيكبيرادوراشكدونالفلسطينيةالقبائلولمبت.حيفا

الاإحمرالبحرساحلطولعلىيسيركانوالذهبالافاويةطريقوان.القوافل

ءالقدسالىالنقبمناووجلعادموآببلادثمبالمقبةمارةشمالادشمقالى

ازدمارعننعرتكما.الفينيقيينبيدالبحريةالتجارةكانتوقد.فسوريا

لناوتتوفى.الخ..ويأفاودوروعتيليتهواما!وتلعندوذاكعكاموانىء

...مقالاولالالفخلالالاحمربالبحرالتجارةفيواسعنشاطعنالكثيرةالادلة

كبيرادوراالكنحانيالحصرخلالالمختلفةالفلسطينيةالمدنحكاملعبوقد

معاتصالعلى-لانواانهمكيفالحمارفةرسافلوتريناالتجاريةالحر-لةفي
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هلكتهمععرشهعلىالكنعانيالملكتصورهجيدومنعاجيةقطعة

والاسرىوموسيقاه

ق.م.(0012سنة)حواليمجيدوفيالكنعانيالملكو!رالمدينةبوابةضة

ماانولو.والممادنوالادواتالتجارةفيالاوليةالموادحولالبحضبعضهم

مصرمنالمتوفرةالادلةفانفلسطيقمنلقليلالمنسوجاتصناعةمنوصلنا

منسواءعدةباحجامفلسطينيةلمنسوجاتالاخيرةاستيرادبعضهاوترينالكثيرة

فيهابضائعهمأنتجواالتيوالالوانبسيطاالحياكةنمطوكان.الصوتاوالكتان

وزادالبرونزيالعصرخلالالغزلفياستعملالصوفبانونعرف.متعددةكانت

الصو!قصطريقةعرفواعندماخاصةالحديدفيهاعمالتيالفترةفيمطردةزيادة

متضصيقفلسطينفيعدةبألوانصباغيئعنوفعرف.القطيعمننتغهعنعوضا

فيعثركما.اليرموكنهرعلىالصباغينماجدالامثلافهناك.الصناعاتهذهفي



بالصبغ.الخاصةالصخريةالاوعيةمنالكثيتحويدارعلىمرسيمبيتتلموفع

هذهمثلعلىجزرموقعفيعتركما.لصباغيتااجاحثونااعتبرهاوالاوزان

فيفلسطينفيوعرف.مامصباغةمركزالمدينةهذهكونعلىيدلقدمماالاوعية

ال!نولئماليونانيةوالمموديةالمصريةالحمودية)الانوالمنانواعثلاثةالغالب

الازرقوهيشاثحةألوانبنلاثةالصوفاستعمالهمعنونمرف.(الافقي

والقرمزيوالبنفسجي

فيها،والفواكهوالخبزالخضروراتلوضعاستعملوهاالتيالسلالوصنعوا

فقد.بخمورهاالعصورغابرمنذفلسطيئعرفتكما.الاحجامبمختلفوكانت

الحنبيقطفانوبعد.الماءمناكتركنعانأرضفيالخمربانسنوحياخبرنا

الامر.بادىءالزمنمنلمدةالشمسفييوضعايلول-آبشنهرفيعرائشهمن

صخرية.حفراوجرارفيالحصيريوضعالعنبيداسانفبعد

مستحملاهوجك%الطإيوىصناعةكا؟تعرفوهاالتيالصناعاتومن

مرسيم.ببمت-فى!تلكماوالمتأخر-مسطاسالبرونزيالحصرمنذالمدلْىأسوارفيِ

بوجوديتميزوالذيالفخارسبقتالتيالفترةبيوتفيالطابوقاستعملأريحةوفي

صنعواالمتقدمالبرونزيالعصروفي.متلاحقةزوايابشكلعليهاالابهامطبحات

البناءفياستحملفالحجرانونعرف.قوالبفيالشكلالمستطيلالطابوق

لاخيش.فيالشماليةالمنحدراتعندكماالقريبةالمحاجرمنعليهصلواحيث

-لأوزانواخرىكسكاكيناصتعملمامنهافلسطينفيعدةبانواعالصخوروكثرت

.الفخارولدواليبومدتاتوقوالبومطاحن

والنحاسوالفضةكالذهبعدةمصادنتعدينالكنحانيونعرفوقد

عرابةواديمنالشرقيالقسمسكانعرفوربما.والحديدوالقصديروالرصاص

.31 .L Bellinger, Textile Analysis: Early Techniques in

Egyptand.2,)0591(ة the Near East,. workshop Notes, No
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ق.م.(0015)حواليبمجيدوؤ:رفيوجدتكئعانيةحلي

لتحدينمناجموجودعننرفوانناخاصةيينسالمص-؟هـانهممنالتعدينفت

علىازدهرتفقد.فيهاالكنعانيينمنالكئيرواشتغالسيناءصحراءفيالنحاص

بدايةحواليمنذ(Punonننولو)مينانعندالنعديرصناضاتاحنمالاكثر

عرابةحافةطولعلىوالاذابةالتعد-نمواقعلَنرةمنولنا...مقالتانيالالف

ي!المتوارثةالتقاليدطصيحةعقدليلخيرالحديديانعصرت5الأولالوجهفي

منيقرببعدوعلىعرابةمناخربياالجانبعلىالمنيعيةالمراكزهذهومن.المنطقة

شمالهاالىالبعدنفسعلىالنحاسخربتثم.الخليجرأسمنكيلومترائلاثين

الغالبفيكانتالخامفالمادة.الجريةوخرتجهالغويبةخربتشملتوالتي
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كانواالحجريالفحممنقطععلىالفرنفيوتوضعاولاصغيرةقطعالىتكسر

لىكلوكنيلسونالاستاذعثروقد.القريبةالتلالاشجارمنيستحصلونه

تعودالنحاصلتصدينمراكزعلىعرابةلواديالجنوبيةالنهايةعدالخليفةتل

فيعليهكانتلماوارجعهاسليمانالملكنظمهاقدربما..مقالعاشرالقرنالى

صغيرةاخرلىوثلاثكبيرةحجراتثلاثمنيتألففيهاالمصهروكان.السابق

المداخنمنبصفينمثقوبةقدم13حواليارتفاصاالطابوقمنبجدرانالحجم

منالغازاتمرورلتسهيلوذلكالموقدقعرفوقاقداماربعةمنيقرببعدعلى

داخلموائيةبمجاريالعلياالمداخنوارتبطت.الاخرىالىواحدةغرفة

بحيثالمصهربضاءتوجيهتموقد.الهوائنالتيارمنللاستفادةالجدران

تدخلالشمالمنعرابةواديفيالدوامعلىتهبالتيالقويةالريحيجحل

محصنمستطيلمبنىوسطالمصهروشيد.المداخنمنالاعلىالصفالى

الادواتفيهاتضعمحلاتكانتربماالغرفمنخطعلىالداخلمنحوى

حتىالعملفياستمرارهعلىالاثاروتدل.انواعهثااختلافعلىالنحاسية

وخربتالمنيعيةفيتلكمعالمصهرهذاعلاقةعننحرفولا..مقالخاصسالقرن

تعدينفيأهميةذاايضاهامامعدناوكانالرصاصوعرفوا.النحاص)32(

علىوعثرللتغطيةواحياناالصيدضباكفيوكتقلالاوزانفيواشحمل.الفضة

الالهةيمثلغزةفيبقبروجدتمثالمنهاوصلنامنهالمعمولةالتماثيلبحض

أسيامنالرصاصعلىيحصلونكانواوربما.الهكسوسعصرالىيعودحاثور

تورْيعكمركزالمشهورةصورمدينةطريقعنفيهاكترتهنحرفالتيالصض-ى

القررْحتىفاسطينفيالاستعمالقليلةكا؟تفقدالفضةأما.المعدنلهذا

بماآ،رمعدنايسحريفوقعسانالفضةسعرباننعرفانولنا.مقالعا!ثر

عندما..مقالخامسالقرنبدايةفيالاالفضةسعرينخفضولمالذهبذلكفي

.32..T.V Winnett, Metallurgy... Buttrick's Ed. op. cit. Vol
367-366.,111.pp
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الذهبهقيمةمنافلغدتالتياسعارهاعلىاثرالذيالحدالىكمياتهاكثرت

عر!كما.الزينةوادواتالحليمنهاوعملتللترواتالمقياصهيوكانت

منتكونوقدالآنبالضبطنعرفهالاأماكنمنالفينيقيونجلبهالذيالقصدير

جلبالتيالاوليةالمصادرمنالقفقاسمنطقةواعتبرتالاوربيةالاقطاربعض

العصورمنذذكرناكمافلسطينفيالنحاصواستعمل.المعدنهذأمنهاالتجار

منالكثيروردتنافقد..مقالئالثالالفاواسطحواليءالحجريةتلتالتي

بئرقربمطروأبوالغسولتليلةمواقعمنالمحدنهذامنالمصنوعةالادوات

والحجريالمتقدمالبرونزيالعصرينمنمتقدمةفتراتمنذشانوبيثالسبع

حتىفلسطينارجاءجميعفيكتيفةإصورةالنحاصاستعمالواستمر.الممدني

ظلتقبرصجزيرةفيالنحاصمناجمباننحرفانولنا.البرونزدخولبحد

اسياغربيلاقطارالرئيسيالمجهز.مقالتانيالالفخلالخاصةطويلةلمدة

سوريةوشمالخراسانمنعليهتحصلفلسطينكاشتوربماالمعدنبهذا

قدالحديدمعدنانوالمعروف.وطرطوصصورطريقعنالصغرىواسيا

مااليهوديةالتقاليدفيهناكولكنالفدسطينيينقبلمنفدصطينالىادخل

العبريونالمحتلوندخلعندماالكنحانيميئبينمصروفاكانالحديدكونيؤكد

يشوعغنمهاالتيالحديديةالادواتمنالكنيرالقديمالعهدوذكر.كنعانأرض

المددسفرفينقرأكما.لفا)33(غزوهلدلىالكنعانيةالمدنمنقولهحدعلى

صحت()انوهذه.المدينيين)34(منكغنائمأخذهايدعيكحعدنيةبأدواتقوائم

امثالالاخرينكنعانارضوسكانالكنعانيينكونافشكدونتشير

اضافة.لهالفلسطينيينادخالقبلالحديدبمحدنمعرفةعلىكانواالمدينيين

الىخاصورملك(Jabinيابببئ)جابيقتملكالىمالقدالعفدذكرالى

.)35(الحديديةالعرباتمنتسمحماثة

.22:8يشوعسفر33-

.31:22المددسفر34-

-4:3القضاةسفر35-
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ق.م.(ا-413)حوابره!يلومنكنعانيةجرة

الاسلحهمنعدةْانواعفعملواالمعادنمنادواتهمصتالكثبروصنحوا

بادْنحرفانولنا.الزرنيخاوالقصديرمعالمخلوروخاصةالنحاسية

يعودوربمامض!جولينمتنقلينالغالبفيلَانواالقديمالادنىالشرقفيالمعدنين

المعركةسلاحهذهومن.المعدنيةالادواتأش!!الفيالتشابهلسببذلك

المطخْرالبرونزيالعصرمنشالْىإعتفيعليهاعترالتيالشخصيةوالاسلحة

الالاتمنوالكيْم.لورسشانحنىتمتدواسعةمنطقةفيشابههمالهوالذي

واالطينمنقوالبفيبصبهامحلياتنتجشكدونكانتوالاسلحةالممدنية

الخناجرمنهاالمواقعمنبالكتيرمنهاعدةنماذجعلىعثرالتيالب!ريالحجر
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ئم.الصخرمنمدورةاوالشك!هلاليةالمظممناوالخئسبيةالمقابضذات

اكثر.بحافاتواخرىحادتينبحافتينالشجربأوراقالشبيهةالسهامرؤوس

خيولضداستخدمربماالذيالع!رلتلعندعريضبرأسسهمع!وعنر

علىنهايتهعطتراْصذاتفأسمنهاالفؤوسمنوانواع.)36(العربات

القدومثم.شانبيثمدينةمنالسابعةالطبقةفيعليهاعثرالكفأصابعهيئة

والبلطةوالطضالقدوممنمزيجالواقعفيهوالذيوالمعولالقاطحةالحافةذو

اللوحوجهلصقلتستحملنجاريةألةعلىعتركما.(اليدقصيرةفأص)

منهارأسينذاتفؤوسوصلتناكما.جزرموقععندشتىبانواعالخشبي

مجيدوفيوجدتنماذجمنهاالطولفيمختلفيناومتماثليقفيهالرأسانكانما

ووجدت.(..مق1775سنةحوالي)ا!هـالاوسطالعصرالىتعود

بموقعمنهامعروفنموذجأقدموجدالتيالمستقيحةمنهاا)فؤوسمنعدةانواع

الشبيهبالسيفالمحروفالنوعثم.الاوسطالبرونزيالعصرمنأ!او-جوتل

العصرفيوشاع.السابقالنوعمئلفلسطينفيشائعايكنلموالذيبالمنجل

والسمكالعرضمتباينةوسكينةمختلنهةبأطوالالخنجربفلسطينالبرونزي

والاقواصالسكاكينانواعوشتىوالدرعالترصوعرفوا.السهام-،نبالى

الاسواربنواحيثالمدنتحصينلفنوناتقانهمجانبالىوالرماحوالمقذوفات

صناعةوازدهرت.بالخنادقالاحيانمنالكئيرفيأحاطوهاالتيالمحكمة

عنئعرفحيثبالصعبالعاجعلىالحصوليكنولم.المزخرفةالحاجيات

قتلعنونحرف.(..مقالتانيالألفاخلال)سوريةفيآنذاكالفيلةكثرة

سوريةشمالفينيمنطقةفيفيلاوعثصرينلمائةالثالثطموطمسحملةفيجندب

الملكومسكقتلعننعرفالتي(تيةسلطان)سهـانمنطقةعنكثيرازبعدلا

فيفلسطيق.وشهرةذلكبحدفيهاالفيلةمنللكثيرالاولبلاصرتجلاتالاشورلى

والاشوريونالمصريونيأخذها-لانالتيالغناثمقوائمتؤكدهالعاجيةالصناعات

29-88.,36.Gray, The Canaanites... op. cit. pp
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سنةحواليءجيدومنالثالثطحوطمساخذهاالتيالموادومن.فلسطينمن

وقد.المزخرفالحاجمنمعمولةأجزاءوذاتمطعهةكراسي..مق1468

امثالمختلفةفلسطينيةمواقعمنالمحفورةالعاجيةالادواتمنالكثربم!!عثر

ءجموعةوأهم.شانوبيثالجيشوتليرالفووتل(الفارعة)الفرعةل

ستةاكتشةتفقد.السامرةمنثمءجيدومنوصلتنارةالمحةوالعاجياتمن

!بالفترةالىالمنقبونارجعها383عددهابلغمبيدوفيعا-يةقطعا!

منجزءكانتوانهابدلاالتيوهىمنهاواحدةففىق.م.0135-0115

بئسكلعرشعلىجالساالكنعاننء-يدولاميرالعاجفيحفرانرىبيتيأثاث

منعملواكما.عسكريبانتصارمحتفلا*ولأ"!3الهوللابرمشابه

مجيدوعاجياتكنزمنوصلتناوقد.)37(والملاعقالألعابألواحالعاج

ناتىءنحتعليهآخرومشط.وأشجارلاسدنصتعليهمشطمنهاع!ةأدوات

وعملت.بهاأ!صكوقدالطويلةبقرون!،-بليةمعزىيلاحقوهولكلب

بوجهومدبرةيديهارافعةالملعقةبقفامظهلمةنراهاعاريةاءرأةش!لعلىملعقة

.لا-يش)38(قعبمهِالعاجمنالما?صلت)خزنالقنانييشبهماووجد.الملحقة

الذيالفخارصنعهيفلسطينانسانعرفهاالنيالاوليةالصناء،تومن

التقدممنغايةالىووصلالحديتانحجريالحصرمنذأريحهفيظهورهبدأ

الحصورفيللفخاروكان..مقالنانيالالفبدايةفيالنقثراوالعما!فيسواء

المصئوعةوالجرارالاوعيةأحجامكشرتلذاجداكسيرةا،تاستعماالفديمة

.37..G Loud, The Megiddo Ivories, (New York,;)9391 .RD
Barnett, A Catalogue of Nimrud Ivories and other

,rEastern Ivorie،3( London!ثExamples of Ancient Ne
123,;(5791.Albright, The Archaeology... op. cit. p

31..Fig

..38 .J .B Pritchard, in Buttrick's ed..،.. op. cit. Vol. ,11 pp

-773+،+به!أِ
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عثرالذيالفخارغالبيةوان.لهاتستمملالىللفايةتبعاأشكالهاداختلفت

هناكانولوقليلاكانمنهاستوردومامحليصنعمنهوفلسطينفيعليه

الفخاروصلوقد.الاجنبيالفخارصنحهفيقلدالذيالفخارمنانكتير

المصنوعة.والانواعالاشكالفيرفيعةدرجةالهكسوصعصسفيالفلسطيني

الفترةمذهفيالفلسطينيالفخارعلىالفراتواديفخارتأثه!ملاحمظةويمكن

فياللاحقةالفترةفخاريوارْولم.صنعهودقةرفعتهالىكثيرااضا!مما

وذوقهالفنيةرفعتهفيالهكسوسيالفخار(..مق0012-0015)فلسطين

شتىأقطارمنعدةتأثيراتالآننلاحطوعرنا.متقناعملهظلوانالساهي

الاوعيةعلىالتأكيدوصار!حتحدثةواشكالجديدةنقوشظهورالىأدى

نكسة،اشكالهتنوعأوعملهفيسواء،الفخاروأصاب.الأنتاجفيالملونة

غايةفيالعملوصاركتيراالاشكالعددففل.الاولالحديديالحصرفيملحوظة

فظهرتالفخارصنعفيجزئياتقدماالنانيالحديديالعصروشهد.الردائةمن

نطاقعلىالانتاجصاركمامنهاللماعخاصةقبلمننجدهالمجديدةأشكال

فخارمميكرنانالفخاريونواجتهدعليهخارجيطلبنتيجةربماواسع

مستعملابثباتاوعيتهبأحجاميسيرلامتجمعةخطوروذامتماثلةنمطيةبأشكال

ودخلت.جيدارصينااستمرالصنعانولوالرخيمىوالحملالرخيصالطيق

القديمةالانماروعلىتحديلاتوحدثتجديدةأشكالالافمينيالاحتلالفترةفي

المعروفة.

عددمميختلفلهمحاونينمعالغالبفياوبمفردهيعملالفخاروكان

الفالبفيومميدهعلىصنحتهيتعلمونتلاميذلهوكانانتاجهحجمبحسب

أغراضذاتعديدةمتواضعةصفيرةبناياتعلىعملهمحلوحوى.اولاده

وساحةالفخاريدولابهحوتالتيالغرفةفهناك،انتاجهعمليةفيمتباينة

الكورةفيوضعهاقبلاولاالشسىفيتجفكيمامنتجاتهفيهايعرضواسحة

انتاجهسعةباختلافعددمايختلفالتيالكوراوالكورةثم.(الفخارفرن)
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الاخرىالاوليةوالمرادالطينفيهايخزنكانالتيالحجرةثمعصلهوحجم

و!لثر.لديهماهخزانوجودضرورةالىاضافة.للعملالضروريةواللوازم

شيوعاؤالاوعيةواكثر.القدسمنالجنوبالىهننوموادلىفيالفخارون

واحجاممتنوعةأشكالعلىعملتالتيالطاسةكانتالفلسطينيةالمواقع

القوصالىبعمودالمرتهطةالدوارةبقاعدتهالريعالفخاريفالدولاب.مختلفة

والاتقاوْ.التقدممنكبيرحدالىوصلقدالفخارعامليديرهالذكطالاسف!

وعناك.باليدتصنعظلتوغيرهاا!ى:وبابخزنالخاصةال!-يرةالجراربانعلما

نهايةحتىالشماليالفرعةتلأمتالعدةمواقعفيعليهعنرالذيالفخارفرن

عثصرالسادسالقرناوائلحواليمنابعجولتلوفيالمتقدمالبرونزىالمصر

الحرارةمنهتقسممحلالىتؤديمداخنمعالمغطىالنارموقدمنالمتألفة..مق

ادْبعدالفخاريةالقطعفيهتوضعحيتالاعلىالقسمالىصغيرةثقوببواسطة

الصغيرةمنهاشتىاشكالعلالفخاريةوالقطع.ذكرناكماالشمسفيتجفف

بعرى،الحبوبوخزرْوالزيتالماءاوالحطور)وضعوالكبيرةالحجموالمتوسطة

الاثريةالمواقعجميعفيعليهاعترخاصةانواعآانمنوبالرغم.بدونهااو

بانعرفثاوقد.المواقعمختلففخاربيناختلافاهناكانالاالفلسطينية

فيالاثريةالطبقاتمختلفتمييزمفتاحيشكلالفلسطينيةالمواقعفيالفخار

الثالثالالفنهايةفمن.الواضحةوالاثارالكتاباتفقلأوْفيهتنعدموقت

الموجةوالعراقفلسطين-سوريةعلىطغتحيثالثانبمالالفوبداية..مق

شاعتالتيالمستويةالقاعدةذاتالاوعيةثم.الكرويةالاوعيةبئسيوعالممورية

عث!روالتاسعالعشرينالقرنفيالساحليةبالمدنخاصةمصرمعالاتصالنتيجة

والاستدارةبالرشاقةيتميزنراهبحصرالمتأثرفالفخار.الهكسوسوعصر..مق

معمدورةللخزنالمستعملةالجرارقواعدوجاءت.الفنيةوالاشكال،الرقيقة

استداراتمعرقيقةالصغيرةالاوعيةوجاءت.الاناءمننتوءشكلعلىعرى

ذاتالاوعيةوبمض،العامشكلهافيالانسجامغايةعلضيقةوقواعدرشيقة
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المطرزالرمادىاللونوضاعحلقةشكلعلىوقاعدةواضحةحافةمعبارزةرقبة

وأمثلثشكلعلىالثقوبتكونوقد.الابيضبالصبغطليتالتيبالثقوب

منبعضهاوصلناالاشخاصشكلعلىالاوعيةوهناك.واضحةأحزمةفيمحيق

والاذنيقوالعيونوالحاجبالانففيهانرىبأريحةالهكسوصعصرطبقة

!لما.الابيضبالجبسملئتصغيرةثقوبشكلعلىالشحروعملللوعاءكعرى

-لالطيورمختلفةحيواناتبأشكالاوعيةأيضاالهكسوسطبقاتمنوصلتنا

جنبالىجنبايسيروهذا،يدهاوالوعاءرقبةعلىالافاعيمعوالغزلانوالكلاب

الفلسطينيةالمواقعمختلففيعليهاعئروقدالهكسوسيةالأزراراختاممع

علىتدلوالتيجنوباالعبولتلحتىشمالاشمرةرأسمنالسوريةوحتى

الهكسوصعصرنهايةوفي.كنعانبلادفيجديدفخاربصناعةجددعمالوجود

بخطوروعدةأجزاءالىمقسماكتفهنشاهدالفخارمننوعظهرفلسطينفي

وفي.بامتةصفراءخلفيةعلىوالاسودكالاحهرعدةبألوانومستقيمةعريضة

المختلفةمحالالانفمنالكتيرنشاهدالوعاءكتفلهاقسمالتيالاجزاءهذه

وأسماكوطيورعدةبحيواناتواحيانامالطةصليبمعولولبيةهندسية

اضافةعْزةحتىشرةرأصمنتمتدواسحةمنطقةفيايضاعليهعثروغزلان

مذامصدريكونوربما.الاسكندرونةشمالومرسينقبرصفيوجودهالى

غالبيةانحيثاساسهبالذاتالعجولتليكونوقدفلسطينجنربالفخار

القريبةصحرائها)بفزةالمحيطةالبيئةمنفيالواقعمستمدةالفخارمذااشكال

يوحيومرسينقبرصجزيرةفيالفخارهذاووجود.(البلحديرعندوواحاتها

الاوعيةصارتكما.بعيدةمناطقمعواسعنطاقعلىتجارةبوجودلنا

المنقوشةالاوعيةالبلادعلىوطحتفلسطينفيالانتشاركثيرةالآنالقبرصية

.التجارةنتيجةالمايسينيالحصرمنواليونانايجةبحرجزرمنالمستوردة

'1-15القرونفيفلسطينفيهوامتلعندمايسينيينجماعةسكنىعنونعرف

عندمدفنفيومايسينيةقبرصيةاوعيةعلىالمئورجانبالىق.م.



المدنفيخاصةالمايسينيالفخاروشاع.بموأبمادابا

الحيوائيةوالصورالمزدوجةالالوانواستمرت.يافاجنوبالساحلية

.الأسلبة)93(فيهانلحظالتيالهندلصيةالاشكالمنوالكثيروالنباتية

كما.الطبخواوعيةوالاباريقوالقنانيالجراركأاعأالفخارمنوصنموا

-لالتىوالاشكالالفخاريةالادواتمنالكثيرطقوسهمفيالكنعانيوناستممل

الذىالوقتفي(بتيرافيمالمعروفة)الكنحانيةالضمبآلهةلعشتارتقدموما

عشتارتأشكالو-لانت.المحدنمنبعلالربأشكالجحيعفيهصنحت

سم،8*01)حواليوصغيرةرقيقةوهيقوالبفيعملتقدألواحعلىالكنعانية

فياستممالهمجانبالى.يديهافياللوتسوردحاملةالمستمارالمصريبالشحر

الطقوسيةالاعيةومن.الخ..وثيرانوحماملافاعفخاريةأشكالاطقوسهم

ادْولنا.،()ْعشتارتالالهةرموزمنآخررمزهيالتىبالحياتالمزينةتلك

.الفخارمنالحصرهذافيجميحهاعطتالتيالمصابيحصناعةأيضاهنانذكر

الفتيلة.نجدحافتهوعلىالزيتونبزيتعادةيملاصحنشكلعرمنهافجاء

نرىحيثق.م.الثانيالالفبدايةالىفلسطينفيالحقيقيةالمصابيحوتحود

العصرمنذولكن.الفتيلةلمسكأمكنةأربحةفيمضغوطةالمصباححافات

قدانهولوفقطواحدةجهةمنمضغوطاالمصهباحوعا،صارالاوسطالبرونزي

لوعاهوصارت،مواضعسبحةمنمضغورومصباحوعاءعلىالحفرياتخلالعئر

.)41(قاعدة،لاحقةفترةفي،المصباح

،الكنعانيونمارسهمامهنتانوهما،الاسماكوصيفالحيوانتربيةوفي

قبلماعصورمنذدجنوهاحيث،اساسيةكانتالاغنامتربيةاننرى

وألبانهالحو!اواستحملواالشخصثروةمقياستعتبروكانت.التاريخ

301-29..93.Gray, The Canaanites... op. cit. pp
145-08..04.Albright, The Archaeology... op. cit. pp

9391(,,p, (London41,ث!مأ .F .W Robins, The Story of the
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فيقبادلكوسيلةايامااستعمالهمجانبالىوخيا!مملابسهملحكلوصوفها

النوعمنكانشكدونفلسطينفيشائعاكانالذيوالنوع.التجاريةالمعاملات

Ovisلاتيكوداتااو!يس،سمعلمياوالمعروفالذنبالحريض Ladicaudata

هذهوكانت.باوند15-01بيناحياناتصلاليتهوزنكانوالذكط

الىجنباالماعزتربيةوسارت.لهاالمرعىخيرفلسطينارضفيتجدالاغنام

منفلسطيقفيالمعروفالماعزكانْوعالغالبوفي.الاغنامتربيةمعجنب

هيركوسكابراعلمياوالمسمى"Memberالممبرأوبالسرريالمعروفالنوع

Hircusمامبريكا Mambrica"!اaشعرهواستعملواالاسودالشعرذوأش

لثروةكقياسوعرفتالابنوخضالمياهخزناوعيةلصنعوجلودهالخياملعمل

الذيالبقرعرفواكما.المحابدفيللاضاحيوالاغنامميواستخدمتالشخص

فيالابقاراستخدمواوقد.الفرعونيةومصرالقديمالعراقبابقارشبيهاكان

السببولهذابالزراعةالدراسةوآلاتالحقلومحاريثالعرباتلجرفلسطيق

حيواناتهمومن.ساحيالاةفيوحتىنادرةحالاتفيالاللاكليذبحوهالمفانهم

الصورمنذفاسطينفيالحمارتدجينعننحرفكعا.والخيولالحميرالاخرى

بالحمارالمعرو!هوالقديمةفلسطيقفيعر!الذيالنوعكانوربماالاولى

حليبهوكان،لالاعمشتىفيوالجروالحملللنقلاستخدموهفقد.النوبي

ضروريا.امركاقالاقلعلىواحدلحمارشضىايتملكانكماالشربشائع

رسائلمننعرفولكننافلسطينالىدخولهوقتمعرفةالصعبفمنالحصاناما

أما،فلسطينفيوالاستعمالالركوبشائعوقتهافيكارْانهالحمارنة

واخبرنا.الزراعةواعمالوالحملوالحربوالصيدالنقلفيفكانتاستحمالاته

.)42(حروبهمفيللخيلالفلسطينييناستخدام?تالقديمالعهد

وانهمولابدالكنحانيونتناولهاالتيالاطعمةمنجزءاالسمكوشكل

.1:6الثانيصموئيلسفر42-
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احدىوسميت.مخلا،اكلهأووت!قيفهتمليحهمتلحفظهوسائا!عرموا

البلادوبحيراتالبحرمنيصيدونوكانوا.السمكبابالغندصمدينةأبواب

الفخارعلىتصاويرهاشيوعمنتظهرقدالسمكواهمية.خاصةبصورة

والنخل.والحمامالغزلانصورص

تتميزالتيالجزريةاللغاتمنأفاللغةو!ا
منهاَبمالبدْرعيةبوحتىثنائيةقلةمعثلاليةافحالهاجذورلمغالبيةبكون

حرو!بوآ!مطةيتغيرالديالفعلمعنىتقررالتيهيالصحيحةوالحروف

بنهاياتالكنعااللغةفيتعريفهايتمالاولىالعصمروفىالاسماءوكانت.الملة

متبوعاالاسميكوِنوعندما.الاَكديةاللغةفيكماالتمريموجودالحالة

ستحمالها-فنومسقطتركتَالتيالحالةعلاماتأنذاكتسقطاليهالمضافبحالة

غيروتصف.لامةءاوتامةتكونانفأماالافعالإماالتمنبمضياللغة

مرْاياومن.بالماضيحتىواحياناالاستقبالاوالحالفيتحدثإتاحاانتامة

تحريفها.اداةالهاءوكون)ي(بحرفكلماتهاجذورغالبيةابتداءالكنعانيةاللغة

التيالممارنةرسائلوجاءت.متأخرةاللغةفيبدأتفقدوالخاءالحاءأما

التيالرسائلتلك-لتبتحيت)الكنعانيةباللغةمتأثرةفلسطينمنبعثت

!ف(ثو
وافرةواعداثالهيروغليفيةالكتاباتمنالكتيرفلسطيئهـنوصلتناوقد

الىشكدونتشيروالتياللغةبتلكالمدونةوالنصبوالتماثيلالازرارمن

امتوبةالوئاثقمنالكثيرعلىايضاوعنْر.مصرمعوالعلاقاتالمصريئيرالط

واريحة.وشخمومجيدواحسياوتلوجزرتاناخمواقعمنالاكديةباللغة

بالوعةموقعفيعثروقد.بلغتهاوتأثرالرافدينبا،دمععلاقاتالىهذهوتشير

الالفأواخرالىترجعLinearالتخطيطيبالخطمدونلوحعلىبموآب

درجةالىالا:حعلىأثرتقدالتعريةعواملانلهيؤسفوثحما..مقالثالث

وصلنامثالأولمذايكونوقد.واضحةبصورةعليهمافراءةمحهايصمحب
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الهيروغليفيةشبهبالكتابةالممروفةنفسهاهيتكونقدمحليةلكتابهْالآنلحد

014حواليعلىحوتوالتيلبنانفي(بيبلوص)جبيلموقعفيمنهـاوجدالتي

.الثسمالالىاليمينمنكتبتعلامة

9291سنةمرةلاولاكتشفتالتيالاوغاريتيةال!نمانيونواستممل

بمضهاعنمفصولةالكلماتبهاألغبائيةكتابةوهيرمورْهاحلتماوسرعان

باورهانسالباحثيئقبلمنقراءتهاسرعةفيحقاسماعدتعموديةَبخطوط

Hans BauerدورموأدواردEdward Dhormeفيرولودوشارلس

Charles Virollaud.فيبحيد.وعثرحدالىاختزلتالتيبالمسماريةكتبت

كبولموقعمنلوحعلالاولى،اللغةبهذهدوزتثلاثكتاباتعلىفلسطين

Gabbulمقربةعلوجدتنحاسيةسكينةعلىوالثانيةششىبيثشمال

.تاناخموقعفيوالئالتةتابورجبلمن

والممثلةالجنوبفيالتخطيطيةالكتابةهناككانتهذهكلجانبوالى

فيالمصريةالشذراستخراجمراكزعندوجدتمكتوبانقشاوعشرينحْمسو

ومي..مقعثمرالسادصالقرنمنتصفحواليالىوترجع.سيناءصحراه

بصورةتقرأالمصريةالهيروغليفيةمنشكدونششقةصحيحةبحروفالضبائية

جزركتاباتفيالالفبا+مذهنفسواستخدمت.اليسارالىاليمينمناوعمودية

مواقعنيعليهاعثرالكتاباتمنعددوهناك.وشخملاخيشمنواخرىالقصيرة

اطلقوقدالكتابةهذهمنمتقدمةمرحلةالىتعودولاخيشوجبيل!ئسمضبيث

..مق14-13القرونالىتاريخهايرجعالكنعانيةشبهالكتابةالمرحلةهذهعل

)صبت(صرابيطموقعفيوجدتالتيالكتابةبينالاتصالحلقةالواقعفيوتئسكل

اخذماوالتىجبيلمنالفينيقيةوالكتاباتالمصريةسيناءبصحراءالخادم

خمسةهناككانانهاذنالقولفيمكن..مق01-11القرنينبيقالاراميون

الاكديةالىاضافةالكنحانيالعصرخلالفلسطيقفيمعروفةالكتابةمنانواع

ممالذينالكنمانيونالبلادسكاناستخد!اوالتيالمصريةوالهيروغليفية



الهيروغليفيةشبه.عيكانتالكتاباتوهذه.الحظمىالشعباغلبية

والارامية.الكنعانيةوشبهسيناءفيالممثلةالتخطيطيةوالكتابةوالاوغاريتية

فيماعلامةاهـ)22(ذات)التخطيطيةالكتابةفيوردتناالتيالنصوصومن

موأب(بحجرأيضاالمعروف)ميشعالملكبيان(العلةبحروفالخاصةتلكعدا

ق.م.التاسعللقرنالتانيالنصفمن

علىخاصةوالمعدنكأاعهابمختلفانصخرعلىالكنحانيوندونوقد

عنأدلةومناك.الفخارضظايامنهاوالتيوالطِيناَلمْكتشفةالاسلحةَمنالكثير

ختميْىالبردكطانسجةتركتهاالتيالطبعاتفينراهاوالتيالبرديعلىكتابتهم

.)43(لاخيشموقعفيعليهعترالذيالطينيءث!daآiahجداليا

-يث!ِالمراقالقديمالشرِقاجر!اسوث-ببقيةكنعانارضانويظهر

هذافي!ملوحعلىعثرفقدَ.المدارصعرفتقدالخصوصوجهعلىوممر

عنعبارةوهو.ق.معشرالرابعالقرنبدايةحواليالىيعودبشخمالباب

نظامعنالكثيرالشيءفيهنقرأإبنهمعلممنشخمفيمعروفشحْصالىرسالة

وانيعل!همالذينالطلبةمنالكثيرللمحلمكانانهفيهفنجد.الكنحانيالتحليم

.(خمر،زيت،حبوب)عينااجورهاليهيدفعونكانواالطلبةاموراولياء

أمروليارْبدليلبمهنتهوتعلقهبتلاميذهالمعلماهتماممدىالرسالةوتظهر

ويستفسر.طويلةمدةمنذأجورهلهيدفعلمالرسالةاليهالمرسلةالطالب

فيهاستروقتفيهذاالطالبالابنبحقتقصيراارتكبقدكانانالمعلم

عندهالطلاببانايضارسالتهفيويقول.مدرستهفيالدوامعلىالطلاببفية

.43,Gray, The Canaanites... op. cit. pp.;142-913 .D Diringer

The Alphabet, (New York, ;)4791 .I.J Gelb, A Study

1 )Ch8cago, ;)5291 .G.R Dr4 ver,Semitic!لوof Writi

,Writingfrom Pictograph to Alphabet, ( New York
.5491(.

-927-



.وا!اتهم)44(اباؤهمبهميحتنيمامتليرعاهمابنائهمثل

فانبفلسطيقالكنمانيةالدويلاتفيالحكمونظامالسياسيالحقلوفي

عضرالسادسالقرنينمنتلكخاصةالمصريةالنصوصهيمصادرنااهم

رسائلوترينا.قويةمصريةسيطرةكانتحيت..مقعثمروالخامس

نانحرفولا.كنعانأرضفيالمحلييقالامراءصلاحياتعلىتحديلاتالحمارنة

فيالاموربزماممسكهمادعواوالذينفلسطينفيالمحليينالحكامجميعكان

لابنائهم.عروشهميورثونملوكاكانواانالمصريالفرعونعنفيابةفلسطين

الواقعفيكانوامنهمالبعضانعلىوالحوريةالآريةالاسماءمنعددمنونستدل

حا-لمخيباعبدوويدعي.محليينملوكاكانوابعضهمولكنمصريينقوادا

مذايْامىأوأبييضحنيلماقولهنقرأحيثعرشهورثملكبانهالقدص

وراثةانالىمنهانستدلوالتي(نصبتنيالقويةالملكيدولكن-فقط-المكان

بتأييديحظىانيجببلالعرشعلىالحاكملجلوسكافيةتكنلمالحرض

قوةمدىعلىممتمدةشكدونالحكامهؤلاءقوةمدىوتكون.الملكسيده

بقصورأبهةزيعيشونالحكام!ؤلاءوكان.)45(المصريةالمركزيةالحكومة

مواقعفيعليهاعترالتيالضخمةالبناياتمنيستدلكمافخمةكانتوانلابد

شك.دونالمدنتلكلحكامقصوراكانتوالتيوعايولاخيشمرسيمبيتتل

بلباسالملكةوامامهعرشهعلىجالساكنعانيامحلياملكاعاجيةبقطعةونرى

الرمحبيدهوأخرموسيقيةآلةعلىيضربشضمعرأسهاعلىوتاجمو!ثى

وهماقلنسوةمنهماكلرأسوعلىعاديانرجلانيقودهواحدحصانيجرهاوعربة

الكنحاني.بالملكتحيطكانتالتيالابهةعليدلوالمنظراسيرانالغالبفي

الطبقاتباننحرتوالمنحوتاتالمصريةالمقابرمناتتضاالتيالصورومن

.44 .W .F Albright, " A Teacher to a man of Schechem about

31-28.0014..B .C," BASOR, No.,86491(،)1 pp
001-901..45.Gray, The Canaanites... op. cit. pp
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وارتدلى.الوسطفيالحزامذاالطويلالروبترتديكا؟تكنحانفيإلرفيعة

المقاثلؤن--وختهظوأ-زؤو!تمك!غيلبسهاكاناَالتنورةأوالقضراييريىورالفقراء

.ْلعقافمةَاالقماشصنما!منبقطعة

هذهوترينا.المفتوحالجلدىالسرذاالنعلاسحعمافحسنبنيقبرفي

وقد.المتعددةوألوانهاالاشخاصيرتديهاالتيالمنسوجاتاختلا!الصورة

مختلفمنوالطينالحجر!نالمصنوعةالمثقوبةالنولثقالاتمنالكتيرعلىعثر

كنمانارضفيللمنسوجاتمحليةصناعاتوجودعلىيدلمماالآثريةالمواقع

الذيبالحزاممربوطا-لانوالنساءالرجاليلبسهالذيالروبوان.وبكثرة

علىمثقوبةيلةطرزنانيربواسطة..مقالئاننالالفملابسفييوضعكان

..مقالتانيالالفمنتصفحواليمنذوعرفوا.الاعلىمنالطولثلثمسافة

بالزينةضديداولعاالكنحانياتالنساءوولحت.ايضاالمعلقةالدبابيسمننوعا

والقلائد.الأنفوحلقاتوالاقرارووالاساورالخلخالفلبسنوالحلي

منهاوجدالمزينالصخرمنجداصغيرةأوعيةفيحغظوهالذيالكحلواستعملوا

محفورةعاجيةدوارقفيحفظوهاالتيالزيتيةالحطورواستعملوا.مجيدوفي

.امرأةرأسشكلعلىلاخيشموقعفيعليهاعثرالتيتلكمثلاْعلىفيبثقوب

.المرأةاستحملواكماالصخرمنالواحعلىهيئوهابألواناوجثهموزينوا

.(والضحروالاظافروالأرجلللايدياالمتخضيبالحناءالنساءواستخدمت

الحليمنوصلتنا.غزةقربالعجولتلفيالذهبيةالحليمنالكثيرعلىوعتر

نتو!وبدونبنتوءمحببةاولولبيةاشكالذاتوبعفص!امزينةذهبيةحلقات

والاختامالأزراراختاممنالكثيروجدتكما.والفكمةالذهبمنكبيرةوحلي

عثرالذيالختمفيكماكختماوقلائداوكخواتماستحملتالتيالاسطوانية

التيالنقوشوان.(الحبوباعمالمحاسب):عبارةمعالحجولتلفيعليه

علما.رقيةاستعمالهااحتمالااتضيرربماالاختاممنالكتيرعلىنراها

السلالتينفراعنةاستخدمهمالذينللامراءكاختامالامربادىءاستحملتبانها
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18-NItالصورمنعليهالماصارترقيالىتاليةسنسفيتحولتولكنها

الحقيقي.بمتهـاهاللجاهلينسحريةواعتباراتقيموالكتابات

قلادةمنهاالرقيمنانكتيرعلىالغلسطينيةالمواقعمنالكيرفيعثروقد

الماءوفرصالرضيعهورسيصورانبشكليناليجيرلي-لىفيعليهاعثرذهبية

ذهبفيذبا-مع.(الكنحانيبعلالربمعاقرنالذيالمصريسيثالرب)

الامراضضدسحريةكوسائلاسشخدمتِربماالقيلتمتلاخرىوحثصرات

الاشكالِ"المَثلثةالذمبيَةالالواجكانتالرتومن.اليجوليلبوقعفيوجدت

شانبيثفيِوجدتقلادةوفي.ابعاريةالكنيإنيةالخِصمبآيهةافتصيورِ

ورْوجةاختأناثللالهةجانبيةصورةنرىإلجطيخرلييصير--.المجؤفكبترجع

وأحيانا.(واس)المصريالصولجانحاملةمستحارمصريبشعربعلالرب

الرقيالكنحانياتالنساءولبست.الرقيةعلىالالهةصورةمنجزءنرى

الواحشكلعلىبيوتهنيحفظنهااوقلاثدهنمعالخصببآلهةالخاصة

.)46(طينية

اليراقيةبالفِنورْ.تأث!بيا-بهثيراقدالفنا-البهنعانيىا-!-لرىوفي

فيهخاصا:!شوفناافاوالايجيةوالاناضوليةوالمصريةالقديمة

لاحظناواذا.والروعةبالحيويةينطقخقارائحاوجاءالمناطقهذهتأثيرات

الفلسطينيالكنعانيالفنانتقليدمدىفلسطيقَنجدفيالكنحانيةالمنحوتات

فترة"فمن.فيهاالخاصةالتفاصيلعملفينجاحهوعدمالاجنبيةللنماذج

المنحوتةالنصبمنعددوصلتنافلسطيقفيوتسلطهاالممريةالامبراطورية

اللذينوزوجتهميكالالربلمحبدعملتشانبيثموقعمنالنذريةوالالواح

والسكانآنذاكالمنطقةفيالقاطنينالمصريينقبلمنعبادتهماءننحرت

منمكونةهديةيتسلمعرشهعلىحإلساحاكمانشاهداحدهاففي.المحليين

88-84..46.Ibid, pp
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الكنعانيالفنانمحاولةالنصبفيونرى.اثنيقمصريينمناللوتساوراد

Wasالواسصولجاناليسرىيدهفيفوضعالمصريةالفنيةالقطعتقليد

بالقلنسوةا!رلىالابيضالتاجمحرضاعنخالمصريةالحياةرمزاليمينوفي

مثلواضحاالمصريالتأثيرفيهانرلىكتيرةاخرىقطعوهناك.المدببةالعالية

الاردرْ.بثصرقبالوعةخربتموقعمنوالنصبشانبيثمنالصغيراللوح

القلنسوةرأسهوعلىمجيدوفيوجدجالسابملللربالبرونزمنتمتالوفي

فيوجدتحجريةقطعةوفي.واضحاوانعراقيالمصريثيراكْئرىالمخروطية

ضخموكلباسدبينمعركةتصور(..مفعشرالرابعالقرن)شانبيث

البارْلتيللتمثالمشابهاالصغرىواسياريةسرشمالفيالسائدالفنتاْثيرنرى

القرلْىمنخاصورمحبدفيعليهعثرجداصغيرةبأرجليزأر-أسمدايصمورالذى

بالبازلتالاسودتصويرفيالكنعافيالفنانفشليظهرالذي..مقعثصرالثالث

فنمعالتشابهونرى.طبيعيةبصورةفروتهصورانهولوكبيرةهيئةعلى

قدحعلىوعثر،الطينيتاناخمذبحنقوضفيايضاواضحاالصغرلىاسيا

بالاذرْحلقاتمعامرأةرأسيمتلحيفاقربهوامابوزلموقعمنمزجح

ناويمكن.وقبوصشرةرأصمنمماثلةنماذجيشابهكبشورأصوالانف

فيوجدتالتيالفخاريةالتواببتأغطيةتزينالتيالشضميةالاقنحةمنانذكر

المايسينية.المقابرمنبالاقنعةتذكرناالتيالاردنوشرقشانببثمقبرة

التأثيراتلناوتبييْىالروعةمنعاليةدرجةالىوصلتفقدالعاجيةالمنحوتاتأما

يعودالاخش(لاخيشمنعاجيلوحففي.الكنعانيبالفنانأثرتالتيالمتمددة

فوقضخمنسرمعتتصارعواسوداثيرانافيهنرى.مقعثصرالثالثالقرنالى

التىالصورةوفي.الاسطوانيةالحراقاختامنقوضفينراهمشهدوهو،المنظر

فيهنشامهالنقبفيالجنوبيالفرعةتلمنالعاجبماصندوقاعقنلا!ها

فيالوحشيالبطصيدوصورةلمأدبةمنظرمثلمصريةتأثيراتالىتشيرمناظرا

النخيلويشيرسوريةبالمادبةالحاضرينألبسةفيهنجدوقتفيالاهوارمنطقة
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ايجي.تأثيرنتيجةيكونوانبدلاالدغلحافةعندواكنيران،عراقيتأثيرالى

عث!رالثانيالقررْبدايةالىيمودالعاجياتمنكنزوصلنامجيدوموقعومن

اليدبراحةالشبيهةتلكالىال!ندسيةالنماذجمنمختلفةطرزفيهانرلى..مق

دْاكرتئاالىتعيداشكالالىالفينيثميوالساحلؤسصفنفيالشائعوالحلزودْ

الملكتصورماالقطعهذهومن،الطبيعيةوالمناظرالحيواناتثميةسالمصالصور

التاثيراتمنمزجاتوضحوهيالاصرىيستعرضالملكةهوامامعرشهعلى

الشسىوقرصيلةالطِالسوريةالتيابامتالوالاجنبيةوالمحليةالمصرية

الواقعفيهووالذكطالملتحيالمجنحالكائنالقطعومن.)47(العراقيالمجنح

الحواملالنساءحاميالجسمالمشوهالنفزمالمصريBesبيسمنئسحْة

الفنادْجاحالكنزهذامنالعاجيالمشطيريناكما.ئو!مفيوالاطفال

يجركلبافيهنرلىالبرونزيالمصرننهايةفيالحيواناتتصريرفيالكنعانر

والطبيعية.الاسابةمنمزجاالفنانصوروحيتقرونذاتجبليهمعزلى

والمايسينيةالمصريةالتصاميممنمزجاعامةالكنعانيةالعاجياتواظهرت

.والاناضولية)48(

تمرصْالتيئيراتاكأالنثشارعلىوالنةشالمختلفةوتبرينا--الضبىر"

العصرففخار.القديمالعالمفيالدوليةفلسطينوشضيةالكنعانيالفنانلها

المجولتلمثلالفلسطينيةالمواقعمختلففيعليهعثرالذيالمتأحْرالبرونزي

والصورالمؤسلبةالنقوشمنناجحامزجايريناولاخيشومجيدوالفرعةوتل

وصفو!مموجةاومستقيمةبخطووومفصولةاطاراتفيللحيواناتواقعيةال

Checkerالداماورقحةمثلتاتمن Board.51وسودحراءأماميا،لوانوا

منلنقوشمماثلةوالصورقبرصفيوجدتاوعيةتشابهوهيدا-لنةبنيةأو

.47..G .B Barrois, Art, in Buttrick'...s op. cit., Vol.,11 pp
236-232.

174-164..48.Gray, the Canaanites... op. cit. pp
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كركييناوميتةسمكةياْكلأكركياأوالوحشيوالماعزالنخلةمئلالمراق

الحديدلىالعصربدايةمنأتتناالتيالفخارعلىالصورومن.ببحضهماينقران

الفلسطينيينالىنسبتوالتيريشهاتنظفلَبيرةطيرروصورحلزوئيةنماذج

.)94(الفلسطينيالساحليالسيلمواقعع!!اقتصرتوانهاخاصة

والخشبفلسطينفيوجودهيكثرالذيالصخربنائهفيالكنعانيواستعمل

سميكةجدرانذاتبيرتاعايفيالتنقيباتوبينتالخشبية.والأعمالللتسقيف

مرسيم(بيت)تلدإ؟-منبيوتجدرانوكذلكالمنقدمالبرونزيالحصرالىتحود

والحديدىا!برونزياالحصرينبيوتو-دانت.ا،وسط1البرونزيالحصرمن

معمكشوفةساحةحوالياوجانبءإ!بنيتمستطيلةصض.ةغر!منتتألف

الخئممبيةالاعمدةاستعمالطعايموقعمنا!ببتافيونرى.واحدةخارجيةباب

فيه.ثانطابقوجوداحتمالتفترضالتي

237-236..94.Barrois, op. cit. pp
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التاسعا!فصل

والسلوفيينالاسكندراحننلالىزمنفلسطبق

61 - TTVمق..

علىانتصارهبعدفلسطين-سوريةئحوالمقدونيالاسكندش3!فع

آلىوعرج..مق333سنةIssusايسوصموقعهالفارسيةْالجيوض

جيى

التيالفلسطينيةوغزةالفينيقيةصورمدينةعراننصارهبحدبالذاتالقدس!ص

فلسطيقوفي.الاخرىالمناطقاحتلالهالىبالنسبةطويلاوقتامنهاحتلالنهمااخذ

!ى

لهافتحهولحد.شهرينمدةتقاومهظلتالتيغزةفيالامقاومةايةيلقخ)م
خص

ولاقتالفرصمنوالبقيةالعربمنغالبيتهمكانت..اسكانهامنالكثيرذبح

اليهوديالمؤرخويحْبرنا.لهلمقاومتهاكعقوبةمناطقهااكأ-شملتخريباالمدينة

طلبلصورحصارهخلالالاسكندربأن(م001-37)جوزيفوصحيوسفد6

ولكنلهجيوضارسالالقدسفياليهوديةللجاليةالاعلىالكاهنسمعانمن

الخبرهذاصحةنحر!ولا.الفارسيبالملكارتباطهاساصعلىرفضالاخ!لر

المناطقسكانمنالطلبالاسكندراجراءاتمنتاكنلمانهنعرفوانناخاصة

كادْالتيالقواتفيالتطوعحتىاوجيوشهصفو!فيالانخرارويحتلهاالتي

اليهوديةالجاليةالاسكندريسالولماذا.الداخليالامنعلىللمحافظةيبقيها

فربماصحيحاالر:رهذاكانفاذا؟لجيئمطمتطوعينبتقدتمبالذاتالعددالقليلة

واعتمادهمالجاليةهذهمنلافرادالفرصتسليحاحتمالمعرفتهفيسرهيكمن

وبدوالاكثريةمنتصدرقدحركةايةضدالبلادفيالآم!حفظفيعليهم

ويستمر.مامستراتيجيموقعذاتوالقدسخإصةالقريبيقالصحراء

الكامنرأىحتىوغزةلصوراحتلالهالاسكندرانهىانامبالقولجوزيفوس

فاذا.المقدونيللقائدالاستسلامالىدعاهحلماهذااليهوديةللجاليةالاعلى

لمفلماذاالفارسيالملكالثالثداريوصمعباتفاقاليهوديالاعلىالكاهنكان
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يقدرحقاكانانللمساعدةحاجةاكثرفيهاكانفترةفيوهوالاخيريساعد

جوزيفوسكلاماخذنااذا)الاعلىالكاهنانوالواتع؟المهودويحنرمالالتزامات

تتمخضماانتظربلالفارسيالملكسيدهلمساعدةيتقدملم(الحقيقةَمأخذ

سورية-في-المدناقوى-لانتااللتينوغزةصررعلىالاسكندرهبماتعنه

تدْرعالمذكورتينالمدينتينودخلتالمقدونيةالجيوضانتصرتفلماللنطين

للاسكندرأستسلمتقدالقدصفانحالايةوع!.الحلمبحجة(الكامن)

ويظهر.النظيرمنقطعترحيبابهرحبتبلتذكرمقاومةدون..م'332ضنة

قوانيئهاوفقتحيشانالقدسفياليهوديةللجاليةسمحقدالاسكندران

فيصلىانهقيلحتىالسنةتلكضرائبمنافرادها:عفاالخاصةوعاداتهاالدينية

الاخرىالفلسطينمهالمدناحتلاللاستكمالالاسكندرتقدمذلكوبحد.المعبد

01بالغةبحفاوةالناساصتقبلهحيث

المدينةاسمبتبديلوامرالنقودلنكربدائرةيافافيالاسكندرواسس

Yaيافومن " hoجولاااJoppa.السامرييىْمنوفدالاسكندروقابل

سكانمن)صيدونيينبلبيهودليسوابانثموأخبروهشخممدينةلزيارةدعاه

أهاليبهاقامعارمةئورةعنف!معثم.()1(بالاصلالفينيتيةصيدامدينة

عنسكاناَالاسكندرقائدبرديكاصنتيجتهاأج!تفاصيللهانعر!لاالسامرة

مقدوئيين.بدلهمواسكنالمدينة

بعضعدافيما،فلسطينقيت..مق323سنةالاسكندروفاةوبعد

ء103891حوالي)سنةمائةمنلاكترللإطالمةتابعة،صيرةالةالفترات

دمتريوستخريبحادثعدافيما،وهدو+بسلامخلالهاالبلادتمتعت(..مق

318سنةففي..مق6!2سنةللسامرة - \r Aبطليموصاستولى.ق.م

سوريةِجوفباسمالمحروف)سوريةجنوبعلىالاسكندرزمنمصرحاكم

Flavius.01.ث!ح:! Josephus, Antiquities of the Jews, Bk
002-591..VIII,pp
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Coele- S 3 ia)وسميتالوسطىفلسطينمنكبيراجزءايشملالذي

نابدءبادىءبطليموسوحاول(الاردننهرواديمنخفضبسببكذلك
--

دْلكفييوفقلملكنهLaomedonلاومدونحاكطمنسوريةجوفيشتري
.ححى

الحكومةضحففرصةانتهزماويصرعارْ.لاحتلالهمَتاصصبةفرصةينتظرفظل

بطليموصحارب!قد.فلسطينالىفاندفعالنيياتروصالمزكزلةخ!ضوفا

%gonusْاAntيوليوكيتيسدمتريوسوابنهokketesْاlه

سوريةوجوففلسطينفاحتلغزةمحركةفي..مق313سنةالاخيرودحر

فيهتحرموقتوهوسبتيومالقدسدخولهوكان.القدصعلىواستولى

كارْوربما.)2(اليهوديةالجاليةتقاومهلملذاالسلاححما!اليهوديةالتصاليم

بتحركاتمحرفتهمبعدمالتصديقالصعبكلتاذ،الجاليةرجالاتمعباتفافذلك

ءقد.كالحديتةخاطفةمصريعةالقديمةاحروباوكأنوهجماتهبطليموس

وهمخاصةالمهاجمةالجيوشمقاومةمنتمكنهمعدمنتيجةالاجراءهذايكون

كلمنبطليموصانسحبمالصرعانولكنمحدودةوامكانياتهمالعددقليلو

سوريةمنكبيرا--قبميماطواعية-حلفاؤهيعطيهانمتاْملااحتلهاالتيالمناطق

.(كاساندروستأثيرنتيجةشىءأيعلىمنهمايحصللمولكنهفلسطيق-

رعْمعنهالتخليورفضفعلكردسوريةجنوبذلكبعدبطليمرسفاحتل

لفلسطق،البطالمةباحتلالالسلوقيون)؟!ضىيكنفلم.)3(سلوقساحتجاج

اسطولانشاهمنالسلوقيونسيحرمىاْاسما!جائبالىالاحتلالهذالان

فييغلقواانالبطالمةيمكنكما.يحتلونهاكانواالتيبسوريةموانئهمفيقوي

الثانيبطليموصالملكوجهوقد.المتوسطالصحرمعالاتصالوجوههم

عبرتمرالتياجنوبيةاالتجارةالىاهتماما(ة.مق247-283)فيلادلفوص

وايلات(الحلا)Dedanوديدانومحينسبأمنقادما)فلسطين-سورية

.37VA-ص46!\(،)القاهرةالبطالمةعهدفيمصر،نصحيابراهيم-2

.48صنفسه-3
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الىالعربيةالجنوبيةالمدنهذهمناخرثم.الاردنشرقداخلالى(الحقبة)

وبذلك.الحربيالخليجعلىالجرعاءميناءمنطريقيصلهاكانالتيش-ة

الانبارووأراضيوضرقالاردنفلسطينفيالميضالبحرمنطقةنيالتابطليموساخضع

7يورجيتيمىالثالثبطليموسوغزلى ( Euergetesق.م.221-2يا)

الثاىسلوقسولكنBereniceبيرنيساختهقتلةمنللانتقامسوريةجرف

فياليهوديةبالجاليةتحكنهعلىمقتصرانفوذهوبقى..مق243سنةدحره

والمجلسالاعلىالكاهنيرأسهاوالتيالقدصفياليهوديالمحبدمنالقريبةالمضطقة

والقرىالقدصسكادْواصبحالمهمةالبطونرؤساءمنوالمكونبهالخاص

الهباىدفععلىمجبريناليهوديةالجاليةافرادغيرمنبهاالمحيطةالمحصنة

منونعرف.نق!يةاوعينيةأكاْثسواءاليهوديالمحبدكهنةالىوالضرائب

لزينونتحود15Notسنةبمصرفيومبواحةفلادلفياموقعفيعليهاعثررسائل

Zenonمق261-246نيوص()ابوللوأيولونيوصالبطلومىالماليةوزيروكيل..

وشرقفلسطينفيوالمصالحالزراعيةالمقاطعاتمنالكثيريحتلككانالاخيران

بفلسطيق.المارةالتبريةالقوافلمنبضائعا!ترائهعنفيهاونقرأالاردن

للدولة.ملكاالسابقفيكانتابوللونيوصامتلكهاالتيالاراضيانويظهر

اميرتوبياارسلفحندماالبطالمةبلا!فيكبيرانفوذاهذاللونيوصلابوو-لان

مدينةوهيبفلادلفياكبيرةبقلعةسكناهعننحرفالذي)الحمونيالاردن!ثرق

الىنادرةحيواناتمنمتألفةهديةلمصرالمرالي(الاردنعاصمةالحاليةعمان

.للونيوسأبوالىالحبيدأحسنمنمتألفةمديةيرسلانينسلمالمصريالملك

البضائعتحكلسفنلديهكانتللونيرصأبوانزينونوثائقتحدثناكما

ويحتفظللبطالمةمواليامذاالاردنشرقأميروظل.مصرالىفلسطينشمالمن

,S.Cook, .F .E Adcock and .M Charlesworth, CAH, Vol

391.4(،،.591,mbridge*،،)ح!
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كبيرادورالعبواقدوأولادهانهونعرف.نانيين)5(البوالجنودمنبمستصرة

نعرفكماق.م.الثالثالقرنمنالثانيالنصفخلالفلسطينتاريخفي

هناكوليس،عيشوطرقافكارمنبهاتتبماواخذهمبالهيلينيةتأثرهمعن

الىافرادهابحضتحولعنحتىاويهوديةالعائلةهذهانيثبتدليلأي

اليهردية.

حورانحتىغزةمنفلسطينفيشغلغلونناليوناْالتجاروصار

الجنودمنحاميةوأقامت.الحبيدتجارةفىخاصةالحرفبشنىويعملون

الايدومييقمنبطونسكنتهاربماالييTimnahتيمنةموقععنداليونانييق

لانتاجزراعيةمقاطعةالمنطقةهذهفىللونيوسأبوتملكفقد.باسمهمفسميت

الىقارباأرسلانهفيكرللونيوسأبومنخطابوهناك.والزيتونالخمور

بطليموصمنصادرينملكيينامرينولدينا.مصرالىالزيتونلاضارغزة

والثاني.فلسطين-بسوريةمملتكاتهفيماشيةقطعانتسجيلحولالئاني

عندها)الملكصذاعهدمنوثيقةولدينا.المنطقةنفسفيالعبيدمشكلةلحل

التيوالبخورالعطوركمياتفيهادونت(للبطالمةتابعاصوريةجو!كادْ

لهؤلا+ألقابايالوثيقةتذكرولم.الاشخاصمنعددفلسطينالىاحضرها

علىشرفاكونهذكرتالذيدوروصديوهومنهمواحداعدافيماالاشخاص

وعنلمصرسوريةجوفخضوعالىتؤشروانهالابدهذهكل.البخورادارة

تصمعكانتالتيربوعهالىوالعطورالبخوراضارعلىيتنافسونادالافراكون

لابداذالبضائعهذهبتجارةيهتمونالبطالمةوكان.وقوانينهاالدولةلانظمة

نفسهالبلدفيمنهاقسماويبيعونثابتبسعريشترونهاكانواانيممن

للدولة.ضحةلخااالمنتجاتمنهذهيتونلزايكونبماور.مصرالىقيلباايشحنونو

,Edgar,Selected Papyri From the Archives of Zenon
.Annale Serv. Antiqui. Egypt., XVIII- XXIV, pp. 01 f

!3؟ْصالذكرالسالف،نصحيابراميم



معمباشرةبالاتجارفلسطين-سوريةلتجاريسمحوالمالبطالمةانيظهر-لما

الاسكندريةميناءيكونانوحرصواالمهمةالسلعمذهفيخاصةالخارجيةالدول

.)6(الاجنبيةالاسواقالىالبضائعهذهشحنطريقموبمصر

الجنوبالىواحدميلبعدعلىالواقحةالسندهانةتلحاليا)مرعشوفي

جاليةمناكنتكا(Eleutheropolisبوليسثيرويليوأايينبيتجبرمنالثصرقي

Apollophanesابولوفانيسادارةتحت(بفينيقيةصيدامن)صيدونية

قبوعلىبرعش(..مق003سنةحواليمن)الصورذاتالمدافنفيعثروقد

الفينيقيةباسمائهمالفينقيونجانبالىفيهاوإجد.ايولوفانيساشمفيه

ادْنعر!كمامنهمواحدأيولوفانيسكانيونانيةباسماءصيدونيونالواضحة

التيانطيوخوسالملكمعمراسلاتلهمكانتشخمفيعاشراصيدونيينهناك

جبلعندالمعبدبجعلوطالبوااليهودمعا)كنيرةاختلافاتهمعنفيهاعبروا

جورْيفوصيذكرالذينالسإمريونهمهؤلاءيكونوقدزووسللربمزاراجرزيم

الجماعاتهذهمثلوان.عليهالامرنفسوعرضهمال!بيربالاسكندراتصالهم

منالقدسفيوكانواالفلسطنيةالمدنمختلففيمنتثصرةوالصيدونيةاليونانية

الساحليةالمدنجميعحياةفيكبيرادوراصيدامدينةلعبتوقد.الهيلينيةدعاة

نزاراشموسلالةحكمايامخاصة..مقوالثالثالرابعالقرنينفيالفلسطينية

EshmunazarعبداصوبيئBen AbdasمدينتاكانتلماDor ) 3j

مدينةاعاليو-لان.فلسطينتجارةكلصيدااحتكرتوربمااليهاتابحتينويافا

الاحتلالبدءفيبرمييمنحعنونحرف.(V)أ!بولوالربعبدةمنالفلسطينيةدور

الاربابربيافااهاليوعبد.ذاتياحكماالمدينةلهذهلفلسطينالروماني

.M Rostovtzef'f, Social and Economic History of the

386.6(،،0291,RomanEmpire, (London

.306ص،الذكرالسالف،نصحيابراميم

.Josephus,An. Apian..11 X
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(السوريوادونيسالمصرياوزيريسالىالمقابل)Eshmunايشمون

Baalجادوبحل Gad.358-454)الفارسيأرتحشيشتاالملك-لانوربما

ولكن.نزاراشموالىالهامتينالفلسطينيتينالمدينتينهاتيناعطىقد(..مق

صيدامدينة(..مق338-358)التالثأرتحشيشتاالملكخربانبعد

التىالحروبمنكثيراقاستقديافااننعرفكما.استقلالهاعلىيافا!ملت

حتىأامختلفةجهاتقبلمنمراتثلاثاحتلتحيثالكبيرالاسكندروفاةتلت

ق.م.103سنةIpsusايسوصمحر-لةبعدالاولبطليموصالىعادت

انطيوخوصالملكالحقهاعندما..مق7!1سنةحتىالبطالمةالىتابحةوبقت

.(بانياس)Paneionبانيونصركةفيالسلوقيةبالمملكةالثالث

البطلوميالاحتلالتىتفلسطينفيهاكانتالتيسنةالمائةالىفظرناواذا

احيطتقدوضواحيهاالقدصفياليهوديةالجاليةسكنتهاالضالمنطقةاننزى

منبالقليلليسعدداتضم-لاْتالمدنهذهبعضاليونانيةالمدنمنبسلسلة

المدنوبحضهامدنييئأمعسكريينكانواسواءواليونانيينالمقدوفييقالمستقرين

هذهومن.الهيلينيةالضمارةبمغالماخذتالتيالفلسطينيللساحلالتجارية

Ptolemaisبطلوميمسبمدينةبطليموصسماهاالتيعكاكانتالمذن

اسمالرابعانطيوخوسابدلكما.وصورتهاسمهحوتنقوداوسك)باسمه(

بالنسبة!مكميناءكبيرادوراالمدينةهذهولمبت.)انطاكية(انطيوخياالىعكا

للمكابييىْا)يهودمقاومةمركزكانتبانهاالمكابيين-لتابوينصوالسلوقييىْللبطالمة

عرصونمدينةثم.اليهودمنخاليةالمدينةكونيؤكدمماالسلوقيينقاومواالذين

سميتالتي)واشدوديافاومدينة.أيولوالربسكانهاءبدالتي(نياأيوللو)

اعتبرتهاالتيالهامةالمدنمنازوتوسوكانت.(Azotusازوتوصالآن

لهااليهودامابيينلنهديمنعجبفلاولهذاالبلادفيعليهاخطرااليهوديةالجالية

Jannaeusجانيوصاسكندرالسلوقيالملكزمنوفي.سنرىكما

صجحى



منللحددلةاالجالمةافرادمنعديهاسيطرادناهسنتمرضكما

جاعلاايييوديالاحتلالنيرمن..مق63سنةبومييخلصه!وقد.ول(خطر

منخلتالتيعسقلانمدينةثم.سوريةالرومانيةالمقاطعةمنجزءااياها

الادبفيالهيلينيةللثقافةاشحاعمركزالهصرهذامنذوصارتالئيىديةالحنا!

العصاباتعبثسببهاالتيالاستقراروعدمالاضطراد،تاياموفي.والحلوم

اليهودمنخلومارعمأذاهممنالمدينةمذهسلمتالبلادفياليهوديةالمكابية

Anthedonانتيدونمدنثم.المكابيينمعحسنةعلاقاتتنميةعلىحرصتلانها

الاخرىمياصبحتوقد.ومنعتهاوثراثهاالعربيةغالبيتهاعننحرفالتيوغزة

تحرضتوقداليهوديةالجاليةضدالتمامرفيدوراولعبتللهيلينيةللثقافةامركز

بيسانمدينةاما..مق69سنةجانيوصاسكندرالسلوقيالملكتخريباى

مركزاغدتفقديمالقفاسمهاجانبالىسكيتوبوليسالعصرهذافيسميتالتي

فينقرأالذينالسكيثينالىالجديدةتسميتهاتمودوربما.أيضاللهيلينية

الطبيحيتاريخهفيالكبيربلنيواخبرنا.)9(لفلسطينغزوهمعنهيردوتس

أحداسمعلىأردايونيسيوصالربشرفعلىNysaنيساسميتقدبانها

نيسا-باسمالامبراطوريةالنقودعلىظهرتوفعلا.الربهذامرضحات

كتابانولواليهودمناييسكنهالمهامةمدينةوكانت.سكيثابوليس

نانييلأباليوالسامرة!روغصتفيهاا)يهودبمضوجودفيكرالثانيامابيين

العربيةوالقبائلالعمونيونعليهغلبفقدالاردنضرقاما.والصيدونيين

دسماتيرذات-لانتالفلسطينيةالساحليةالمدنبانونحرف.الحربوالا؟باط

الخعسمائةمجلسادْملنعرفولا.شؤونهاتديرومجالسبموجبهاتحكم

تحبىالضراشهو-لافت.السلوقيونأوالبطالمةأوجدهأمقديمهوغزةمدينةفي

الرابعبطليموسالملكزمنوفيبالمزايدة-بايتهاتحطىالنيالدولةبواشصطة

4..Josephus,Jewish Amtiqui. XII. XV
501:1.The Persian War
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كانالذيثيودوتيمسسلم(..مق302-221)(ابيهمحب)باتورفيلو

السلوقيالملكالىحربيةسفينةواربعينوعكاصورمدينتيمصرمعيحارب

ولكنفلسطينانطيوخوسوهاجم.خدشهسلكفيوانخرروالثالثانطيوخوص

مدينةقلعةاستبسالبفضلوذلكالكرملجبلجنوبتوقفتالحربيةحركاته

8نيكولوسسوريةفيالبطالمةقائدازرهايشدكانالتيدور colaosلالم

اشهراربحةأمدهاهدنةعقدعلىانطيوخوصوافقانالقتالنتيجةوكا؟ت

الحربولكن.المفاوضاتبانتظارسوريةفيالعاصيسلوقيةمدينةالىورجع

Philoteriaتري!فيلوواحتلفلسطناالثالثاْ"ْ---ْ+

Gadaraكاداراواخضعوالجليلليسِ

وكانت.(المثرقيالاردن!رواديساحلعلىالحاليةقيسامموقع)

حوتهماحوتالمحالماغريقيةوكاْئتساحقةيونانيةباغلبيةالاخيرةالمدينة

وقد.وحماماتأعمدةذيوشارعوباسيليكامسرحينعلىهيلينيةمدينةكل

قوةوارسل.العربيةالقبائلبعضهذهحملتهفيانطيوخوسالىانصْمت

بيىْاصطداماولوفي.الشتاءفصللقضاءعكااةالساحتلال

رافو)رافياجنوبي.ق.م217سنةالرابعوبطليموصالتالثانطيوخوص

مدينةوآخرلفلسطينالغربيةالجنوبيةالزاويةفيالواقعةالحاليةرفحوهي

سوريةجنوبالبطالمةواسترجعانطيوخوسانكسر(مصسمعحدودهاعلىجنوبية

غزاالخامسبطليموصالملكعهدوفيق.م.202سنةفيولكنوفلسطين

الاسكندريةفيالاضطراباتوشجمتمجدداسوريةجنوبالتالثانطيوخوس

استطاعحتىسوريةجنوبيفيالتقدممتابعةعلىانطيوخوص..مق102سنة.

المصريةالقواتبهتمكتتالذيالحدالىبشدةقاومتالتيغزةالىالوصول

الثالثانطيوخوصفجح..مق8N!سنةفيولكن.مبدثياانطيوخوصدحرمن

Paneasيانياسعندأبيفانيسالخاهسبطليموصدحرفينهائيا

فلسطينكلعلىالحصولمنبحدماتمكن(الاردننهرمنهيخرجالذيامان)



بحدبانوثيقةفيونقرأ.عقداتياالسلامفيبذلكانبطالمةواعترفوفينيقية

اليهوديةالجاليةمنافرادهاجمالقدصالى()؟نياسيانياصمعركةنتيجةوصول

وقدمواحاراترحيباالسلوقيةبالجيوشورحبواالمدينةفيالبطلوميةالحاميةفيها

الاحتلالمنارتياحهمبعدمهذاالبعضويعلل.الصعاموااص!!يزاتالهم

وتعتبرهمنتصربكلترحبكانتإيهوديةاالجاليةانوالواقع.99(البطلومي

بعدحتىللبطالمةاليهوديةالجاليةافرادمنالكنيرينتأييدعنونحرفمحررها

الثالثانطيوخوسبانيفوسجوزوأعلمنا.فلسطين!تخروجهم

التيالجديدفالاراضبملادارةعينهالذيبطليموصالىاهـرهاصدرقد

للجاليةمنحهاالتيالجديدةالامتيازاتفيهافيكرفلسطينفيليهضمها

دخوله"لدىمنهمتلقاهاالتيالبالغةالحفاوةذكرانبعدالقدصفياليهودية

.)13(الوثائقمذهصحةفيالباحثينمنكثيرويشك.القدص)12(وجيشه

قلاعالىالفلسطينيةالمدنتحويلفيوالسلوقيينالبطالسةاهتمام!نونقرأ

هيلينيةمدينةالىالثانيبطليموصحولهاالتيعكافيكمالهاشومرامللهيلينية

الهعبادةفيهاشاعتالتيويافاوعرصوفدورمدنثم.اسمهعىاسماها

الهبوسايدورْالربرسوماطلالهافياكتشفتالتيالحملةفيوكترت.البحر

وسكيثويوليسترياوفيلو)كادارا(وجداراورفحغزةمدنثماليونانيالبحار

291-191..01..S Cook and others, CAH, op. cit. Vol.3111 pp
348..11.Noth, The History of Israel, op. cit. p

,Josephus.12.ممم3.3.0،1 Jewish. op. cit

.13,.V Tcherikover, HellenisticCivilization and the Jews
,delphia.أة 591،)9 chاحاPh)ول،Trans. by .S Applebau

.ch,Urkunden Falschung in der Hellenistischفآ.H Wil
,JudischenLiteratur, (Forsch. .Z Relig. and Lit

.Altetest. and Neuetestament., .n .f ,21 291(،)4 pp. f21

:أمثالأيدمامنهناكانولو

-EdwardMeyer, Ursprung and Anfange des Christen

.turns,Vol. 11, (Berlin,)2191 pp. 126 if
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الثالثانطيوخوسانيقالالتيالامتيازاتهذهونصت.ومرعشوارثوسا

.الحرباوقاتخلالمنهمفرمنبرجوعللسماحاليهوديةالجاليةالىقدمها

سنواتثلاثلمدةالثلثينالىالحشرضريبةوتقليلالضرائبمنالاعفاءاتوبحض

الخاصةقوانينهموفقالحيشفيلهموسمحالقدصلمعبدالاضاحيبتقديموتحهد

المحتلونمنحهاقدكانالامتيازاتهذهولكن.الضرائبمنالكهنةواعفى

هناكوليسالسبيمنالعودةبعدتكونتالتياليهوديةالجاليةالىالاخمينيون

بهذاانطيوخوصيكونفربماالبطالمةاولهاالكبيرالاسكندرالغاءعلىدليلأي

امتيازاتهفيانطيوخوصاضافوربما.لهاومحترماالسابقةالامتيازاتمؤ-لدا

واضماهالناسخينواعفاءالاضاحيلطبخالخئممبوتقديمالممبدبتوسيعتحهده

بينبالتدريجونمت.)15(والضرائبالرسوممن)الجيروسيا(الشيوخمجلس

تأثرتاليهودمنزمرةوضواحيهاالقدصفيتركزتالتبماليهوديةالبالية

الىالقدصالجاليةافرادمنالهيلينيونهؤلاءحولفقدكبيراتأثرآَبالهيلينية

حتىملحباوبنوااليهوديةالحياةالىاليونانيةالعاداتوادخلوايونانيةمدينة

لهمنصيرخيرالسلرقيالملكفيورأوااليهوديةالىاليونانيةالاربابادخلوا

والى.امتيازاتهالهاثريةخاصةطبقةالىالجاليةفيالكهنوتيةالطبقةوتحولت

نتالتيالطبقةوعبمالناسخيناوالكتابجماعةثمالحامةالطبقةكانتجانبها

عننسحصرناكماالسبيمنالعودةبحداليهوديةالجاليةتكوينبدايةمنذ

البليةبينالمنازعاتشبتوقد.(المتدينيناوالقديسيق)الخاسيديمطبقة

Honyaحونياالاعلفالكاهن.الحلياالكهانةحولالقدسفياليهودية

سمماناسمهشضىمصهتنازعقد(اونياساليونانيونيسميهالذي)

meonْعلاقةلهكانتهذاسمعاناانويقالالمدينةسوقادارةحول3ا

الحمونيةطوبياعائلةالضامهذافيدخلتالتيالبيوتومن.المحبدبخزينة

2..14 Tcherikover, op. cit. chapter

934-348..15.Noth, History... op. cit. pp
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بحضاعتنقربعاوالتيبالذاتالقدصلىا!كيدينيةازدماربهايرتبطالتي

لهذهفكانت.الاقلءلى،اعتقدماحسب،سياسيةلغاياتاليهوديةافرادما

زينونبردياتواخ!رتنا.الاردنضرقمنطقةفياممبةالبدويةالعائلة

بطليموصالبطلوميالملكزمنالعمونيينبلادتحكمكانتبانهاالذكرالسالفة

منحوتةوصراتغرفعلىالاردنبثصرقالاميرعرقمنطقةفيعثروقد.الثاني

الخاصةالقلاعشكدونوميطوبيااسمبالاراميةعليهامكتوبالصخورفي

الثالثالقرناواخروفي.زينونبردياتفيعنهانقرأالتيالعائلةمذهبافراد

طائلةئرواتجمعقدالعائلةهذهافراددنيوسفباسمشمضصانرى.ق.م

باتورفيلوالرابعسلوقساياموفي.فلسطينفيالبطالمةلحكومةضريبةكجامع

ومذاالمنازعاتتسودهامنقسمةطوبياعائلةكانت(..مق871-751)

فئةقبلمنالقدصفياليهوديةالجاليةبيناعلىكاهنكلتأييدلنايفسرقد

تسييرفيالعافلةهذهقوةمدىعلىتدلهذهكلولكنرياروعاثلةمنخاصة

واسمه)طوبياعائلةافرادأحدكانفقد.القدسفياليهوديةالجاليةامور

منكانواطوبيااولادبانجوزيغوسواخبرنا.اخوتهمعنزاعفي(مركانوص

منكلالكثيروناعتبروقتفيسمعانأخMeneleusمينليوسانصار

اونياصوالد)انثانيلسممانوسبق.طوبياعائلةمنومينليوصسمعان

ضدطوبياعائلةمنالكباريوسفاولادأيدانجوزيفوسيقولكما(الثالث

بينهمنفسهوركزالحمونيينجلدتهبنيالىهركانوصفازسحب.كأسهركا

الاعلىالكامنانويظهر.الكهوففيقلاعاوبنىالاعراببعضوغزىوقواما

بياطوادافىبقيةوضدنوص()هيركانوصالىهركانياصالثاك(كانمحبا)اوالآن

الحكوهةحرضالذيهوبانس!عاننيالئابيينالمكاسفرنايخبرو.القدسمنوطردمم

لوضعسورياجوفحا!مأ،بوللوفيوصالىقد!ااقتراحاتدواسطةالسلوقية

وفعلاالرابعسلوقسالملكالىبدورهارسلهاواشيالقدصمعبدكنوزعلىيده

المحبدامواللمصادرة(روصjهليود)بلاطهفي-لبيراموظفاالاخيرارسل



حسبيتحققلمأمروهوالسلوقيةالملكيةالخزانةالىوضمهاالقدسفياليهودي

فسمعانكبيرتأثيرذاتالقولاسلفناكماكانتطوبيافعائلة.يظهر)69(ما

هذهافرادمنكاناليهوديالمعبداموالمصادرةعلىالدولةحرضالذي

هذ.أفرادأحدجعلعلىالحرصلَلحرصيةاليهوثللجاليةأعلىوكركاهن.ئلةالعا

الحائلةهذهأفرادمنقسمايستخدمكانأعلىكاهنفكل.لهمؤيداالاسرة

عليهكانالب،ليةفيالهامالمنصبهذاعلىالحصولاحدهمارادماواذالتأييده

نتيجةفلاوالالتأييدهالحموفيةطوبياعائلةافرادمنجماعةضمانشيءكلقبل

الاعلىفالكامن.اليهيصبوالذيالمضصبتحصيليمكنهولاجههىدهمنمثمرة

.مركزهلتثبيتالهصونيهركانوصمععلاقتهتقويةعلىاجمهدالثالثاونياص

الدبرياسمهربما)Jasonجاسونصارالرابعسلوقسالملكوفاةوبعد

للهيلينيةالمؤيدالحزبجاسونوأيد.التالتاونيالى!أخيهمحارضا(يشوع

ذمبوبعدما.(سمعانواخطوبياعائلةمن)مينليوصمعنفسهوربط

015بتقديمووعدهالرابعانطيوخوصابىديدالسلوقيالملكلرؤيةجاسون

للحلكتقديمهاالاعلىالكامناعتادالتيطاليناضلتمائةاجانبالىفضةطالين

له.اخرىماليةهداياتقديممعالسلوقي

باسمايضاوعرقتهيلينيةمدينةالآن(هيروسوليما)الفدشغدتوقِد

وصارت(الرابعانطيوخوصالسلوقيالملكاسمعلى)اورشليم-انطيوخت

حْمصكلبهايحتفلكانتالتيصورفيالاولمبيةالحفلاتلحضورممتليهاترسل

ثلاثماثةمعهميجلبونالمندو،ونوكان.نفسهالسلوقيالملكبحضورسنوات

الاضاحيعلىالمرعيةالحاداتتقضيماحسبيسلموهاالفضةمندراخما

كرسيجاسوناعتلىوفحلا.هركليس-ملكارتالربالىتقديمهاالواجب

الجزيلةالاموالتقديمعلىالسلوقيالملكوعاهداليهوديةللجاليةالعلياالكهانة

205-994;.16..S Cook and others, CAH, Vol. VIII, pp
31.1,922;,Josephus,Jew. Antiq. Bk. XII
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الكاهقبانالثانيالمكابيينكتابفيونقرأ.هيلينيةالمدينةجعلعلىوالمملله

الضرائبلدفعالسلوقيالملكالى..مق127سنةمينليوسارسلجاسون

كرشوةالمبالغالملكوسلمالفرصةاستغلمينليوصولكنعليهالمترتبة

-لماهناالملكفحينهتقديمهاجاسوناعتادالتيتلكمناكثراخمبابتقديمواوعده

الحمونيمينليوصرجعوبذلك.)17(جاسونبدلاليهوديةللجاليةاعلى

با)جماعةللاستنجادالحمونيينالىجاسورْوهربمنصبهلتسلمالقدصاف

الهامالمنصبصاروهكذا.بالقوةالمفقودمنصبهلاسترجاعمنهمتؤيدهالتي

الحدالىيهوديةغيرمتنفذةعائلةا،تتحكماليهه!ديةالجاليةاموريديرالذي

اليهوديةاعتنقوانلابدالحائلةهذهمنفرداخيراالمنصبعلىحصلالذي

اخيهانتهازيضرقدوهذا.(الهامالمنصبفيطمحا)سياسيةلاسباب

علىخافيةتعدلمإصررةالمعبداموالعلىللانقضاضالفرصة(ليسماخوصا

مينليوصذهبفقد.ويقلتونهالاخيريهاجمونابى،ليةافرادجعلمماالكثيرين

اخرجالذيليسماخوصاْخاهبالقدصمحلهفيوتركثانيةالسلوقيالملكلرؤية

اليهوديةالجاليةأغضبممامينليوساخيهاحتياجاتيسدماالمحبدكنوزمن

كافواوانهملابداشخصاثلاثمائةسلمولكنهلمحارضتهمنهاجموعفسارت

انكسارهمالىاخيراادىاصطدامابالمعارضيناصطدموا(يهوداوليسواعمونيون

المعبدباموالالحرالتصرفجانبفالى.المعبدقربنفسهليسماخوصومقتل

عائلةهنفردبتسلمليرضوايكونوالموانهملابداليهوديةالجاليةافرادفارْ

علىَالاستحواذاجلمناليهوديالدينواخوهاعتنقالهامالمنصبلهذاعمونية

175سنينبينأحداثعنوتحدثباليوفانيةالاولالمكابيينكتابووصلنا17-

اليهوديةالجاليةحياةعنمهمةتاريخيةوثيقةومو..مق134و

المكابية.العصابةوتعاظماليهوديالقانوناحترامفيهونرى.بالقدس

وشذس..مق161و175بينالأحداثفيثصرحالثانيالمكابيينكتاباما

الذيالسايرينيجاسوندونهتاريخيكتابمنمنتزعكونهفيهعبارة

شيئاَ.الآنعنهنحرفلا
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السلوفيالملكانويظهر.بهاوالتصرفالمحهدباموالوالاستتضارالمنصبهذ)

لهتأييدهمنانتاملتأكدههذامينليوصايامالجديدةقوانينهبتطبيقامرقد

واخويهمينليوصاعتناقاحتمالحقالناتؤيدالامورهذهوكل.اجراءاتهفي

الرابعانطيوخرصانالقدسفياشيعولما.صرفةشخصيةلاسباباليهودية

عمونيةقوةبمساعدةجاسورْتمكنالمصريةالجيوشمعمعركةفيقتلقد

16سنةمينليوسأخراجمنأيضا Wاليونانيةالحاميةايدتهالذي.ق.م

معانطيوخوصالىمينليوسفذمب.ضدهجاسونمحاولةفاحبطتبالقدس

كضورْعليدهالملكفوضع.بالانتصاروالتهنئةالشكرلرفعضكدونمؤيديه

بانهالثانيالمكابيينسفرواخبرنا.المعبدبنفسهدخلانهوقي!!اليهوديالمعبد

أمر.أصدرالرومانيالسناتأمرإمصراخلاءعلىالرابعانصيوخرصاضطرلما

اسوارها.وفحلاوتهديمواحراقهاونهـبهاانقدسعلىبالهجه!مأبوللونيوسقائدهالى

الاطفالغالبيةوساقتالقتلباليهودوعملتالمدينةالسلوقيةالجيوضدخلت

الجاليةافرادمناليهوثيالدينبأهدابالمتمسكونمنهاوهربعبيداوالنساء

باهدابوتمسكتالقدسمنالغربيالتلمنهمبقى!توسكن.اليهودية

لافرادهتميزطابعكلعلىالقضاءعا!الرابعانطيوخوصوصمم.الهيلينية

امثالخاصةدينيةشعائربايةالقيامفيهمنعبيانافأصدر.اليهوديةالجالية

الكتبواتلفالختانومنعالسباتيوممراصيماحتراماوالاضاحيتقديم

المحبدالىوادخلمخالفكلعلىالموتعقوبةوفرضبهاأمسكالتيالمقدسة

.جديدةطقوسا

جبا!عندالسامريالمحبدعلىالاوامرالرابعانطيوخوصفرضكما

فياولميوصزووصالربعبا*ةبحلولالتانيالمكابيينسفروإبئكر.جرزيم

موظفيالىالاوامروصدوت.جرزيمجبلعلىخبنيوصولزووصالقدصمحبد

لقيتالاجراءاتهذهوكل.الجديدةالاوامراحترامعلىالناصلاجبارالدولة

والمتأثرينالكهنةمنيؤيدهكانومحنمينليوسالحمونيالاعلىالكاعنمنترحيبا
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الجاليةافرادمنأخرونشكدونالملكلاوامروامتثل.اليهودمنبالهيلينية

الموتوفضلتالاستجمابةرفضتقليلةفئةومناكورمبةخوفا)89(اليهودية

تفسيرفيمتحيرينالباحثونويقف.الجديدةالدينيةبالشعائرالقيامعل

الذيوهوالاجراءاتهذهتطبيقالىقيالسلهِالملكهذاحطتالتيالاسباب

عليهمزووصالالهفرضارادفلقد.الدينيةالحريةمنجوفيوشبترعرع

القانونتطبيقمناليهوديةالجاليةاتباعومنعالخنزيرلحموا-للوذبح

لذلكوتضربالملكهذاعندالشديدالتناقضفيبحضهمفسرهاوقد.الموسوي

دكاك!ينودخولهالشوارعفيالعامةمعتحدثهامثالا!!يضرفهفيامثالا

رؤوصعلىا)زيتمنجرةصكبقدوكونهالعمالمعوجلوسهالحرفأصحاب

وصارواالارضعلىا)وقوفمنأثرهعلىيتمكنوالمعامحمامفيالمستحمين

المراهقينالشبابحفلاتالىفيهبوكان.عليهميضحكوموينزلقون

المسارحع!الممتلينمعالتمثيلفييضتركوكانموسميقيبجوقمصحوبا

ولكن.يعرفهملاالذينالغرباءمعكثيراويتكلماصدقائهضرةفيويسكت

جميععلىالهيلينيةتطبيق(بالهيلينيةالتعلقشديدوص)ارادشكدونالملك

وسياسيا.ضارياالدولةتوحيدفياساساوجعلهاامبراطوريتهشحوبابناء

علىالبميعحملبضرورةأمرهممملكتهحكامجحيعالىكتبالملكانونحرف

فرضقدالرابعانطيوخوصبانعلما.لمبادئهالمنافيةوالتقاليدالحاداتترك

قبلهالسلوقيينالملوكبعضلانبالجديديكنلماجراءوهوايضاشخصهعبادة

-لزووصعبدالذيالاولسلوقسامثالانفسهمعبادةشموبهمعلىفرضواقد

بطشصيكونوقد.(المنقذ)سوتيرأ.لولوباسمالاولوانطيوخوصنيكاتور

(يروتجيز)باسمعندممعرفتوالتياليهوديةبالجاليةالرابعانطيوخوس

الجاليةافرأدتأييدعننعرفحيتمصرعلىنفسهالملكحملةمغمرتبطة

365-358..18.Noth, History... op. cit. pp

-103-



.بمصر)99(البطالمةلاعدائهاليهودية

.القدسفيالسلوقيالقانونطبق..مق167سنةالاولكانونشهروفي

بيتبينحالياالمدية)ولولأء40مودينقريةالىسلوقيموظفوصلوعندما

هذاوطلباليهودمنجماعةفيهاكا؟تالتي(ميديةتلبسفحواللدلحم

الهيلينيةالاربابالىالاضاحيتقديمبتطبيقالملكاحترامالناصمنالموظف

HasmonحاسموننسلمنMattathiasماتثياصاليهوديالكاهنلهانبرى

الموظفكذلكوقتلالملكأمرحسبللتضحيةتقدميهودياوقتلبالمحارضة

الىهاجرقدواستههذاماتثياصباننعرفانولنا.2()ْنفسهالسلوقي

والقانونالسلطةعلىبالئورةاشارةالموظفمقتلوكان.القدصمنمودين

بدءبادلىءاصرتهافرادمنخاصةومؤيدوهالخمسةواولادهماْنئياصوهرب

يقطعودْوصارواالوصولالصعبةوالمناطقبالببالواعتصمواالعقوبةمنخوفا

الاعتيادييىْالافرادأوالمسلحةالدولةقواتمنسواءللكلويتعرضونالطرق

-للو.إجبرونعندهايجدوهمنويقتلونالوثنيةالمذابحويخربونويهاجمون

فيكليةمساعدةالوعرةاطميحةاساعدتهموقد.ا)ختانتطبيقعاتيهودي

واحدبمكادْتتحددلامنفردةعصاباتحربشكلعلىكا؟متالتيحروببهم

المناطقفيالسلطةقواتمعالمسلحالاصطداموقي-نبونفيهقتالهميسهل

الىادتالتيالاسبابمنهذهوكانتالسريعالمباغتالقتالوتطبقالمكشوفة

سماعدةالهامةنجاحهاعواملومنبسرعةعليهمالفضاءعلىالدولةقدرةعدم

منستؤديهولماالمحتلينالسلوقيينضدا،ولى1بالدرجةموجهةلكونهالهاالعرب

كانواانذاكالسلوقيينوانبمالبلداليهوديةلمئةإضعاف

مئالعصابةمكنتمذهكل.لهمبالنسبةاهميةاكتراخرىبمناطقممنثيمفلين

وقويت.فلسطينمنكثيرةبمناطقفساداوعاثتوالسلاحبالمالنفسهاتقوية

5-4..91 Tcherikover, op. cit. Chapters

-TAالاولامابيين03- N 5 ، T.
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الذينالخاسيديم)المتدينيناوالقديسينبجماعةيسمىمابدخولالس!ابة

سنةتثياصماتوفيوقد.(بالمنرر،نالقديمالعهدمندانيالكتابيسميهم

بالمكابيعرفالذيجوداصالاكبرإنهابعدهمنالعصابةورأص.مق166

شكلهعلىتدلوقدماققابابالاراميةالثقيلةالمطرقةاوالمطرقةرأصبمعنى)

اليه.نسبةامابيةبالحركةتسمىالمصابةهذههجماتوصارت(الجسحاني

الجاليةافرادشملتبلفحسبالسلرقيةالسلطةالحصابةهذهمقاومةتشملولم

..مق111سنةوفي.الدولةأوامروطبقوابالهيلينيةآمنواالذيناليهودية

حاكمايوللونيوصبقيادةلحر،ةحاءسلوقيفيلقدحرمنجوداصتحكن

سيرودْضدهقادهأخرجيشاًدحرثم.نفسهايوللونيوصوقتلالسامرة

Seronهوروناسبابيت)هورونبيتوقع5عندHauron

هذاالموقعطبيعةومعرفة.(الموقعهذافيمزاراًلهكانالذيالكنعاننالاله

قريبتيىْلقريتيىْاسمهورون!بيث.جوداسعصابةانتصارسرلمعرفةضروري

والسفلى(الحلياعوربيتالآن)تسميانوالسفلالعلياهورونبيتبحضهمامن

واديالىGibeonجيبيورْمنالطريقعلىكبيرةستراتيجيةاهميةْولهما

.والمرتفعاتالطبيعيةالكهوفبهاكترتعجلرن

الملكوكيللأدأsiasليسياسارسل..مق165سنةصيفوفي

بطليموصيقودهجوداسلحربجيشأالسلوقيةالمالكةالعائلةومنفلسطينفي

علىالجيشساروقد.وجورجياسرنيكانرومحهوفينيقيةيص:ريةجوفحاكم

بقيادةفرقةمنهوارسلالقدصمنطقةدخلحتىالفلسطينيالساحلطول

ايمموسعندقابلهاجوداصولكنالتلالطريققطعتGorgiasجورجياص

Emmaus(بعدعلىالواقحةالحاليةأمواسموقعوهيالحارةالحيون

واديفيالمدينةوتقع.يافاالىالطريقعلىالقدسغربميلاعثصرينحوالي

للجبالالغربيةالحدودعلىبنيتوقدحارماءعيناولاتزالبهاوكانتعجلون

وكان.السلوقيالجيشعندهاجوداصوهزم(هورونبيثمنالجنوبالى
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فيالاولالماملوعصابتهجوداسيعرفهاالتيالارضوطبيعةالجضرافيالموقع

استطلابًجفليسياساخذ..مق164سنةوفي.هذاجوداصانتصار

يكون-ليصاسوربيثحتىالقدسهضبةمنالجنوبالىبهسارالعددقليل

بيقالاتفاقوتم.عليهاتغلبجرداصول!شسهولةأكنرمنهاا!دس!ادخول

الجاليةلأفرادويسمحأعلىكاهنامينليوصيبقىانالمكابيةوالعصابةالسلوقيين

والتعبداليهابالرجوعالقدسمنفرواوالذينلعقيدتهمالمتمصص-يناليهودية

والمحالمالادواتورفعت،بالهيلنيةالمتأثريناليهودمعجنبالىجنبابحريةفيها

يومدخولهموكانالقدصبدخولواخوتهلجوداصوسمحالمعبدمنالوثنية

بالانتصارمنهمالراجعينخاصةا)جاليةافرادواحتفل..مق164اولكانون25

وأالخانوكة)البيتتكريمسبحيدهذاوسميلجاهرفهثانيةالمعبدوتكريمى

.الأنوارء!دبالهيلنيةالمتأثرينودالي!واسماهأينيكينيا(بيثخانوككاث

عصاباتهقاومتالتيالكثيرةالجماعاتمنفتقام6لاالآنهطجوداسووجه

وحارب.اخرىناحيةمنالمدنفيالمتناثرةاليهوديةالأقلياتوتضطهدناحيةمن

البحرمنالغربيالجنوبالى)ربماAkaabatteneامراباتتينعندايدوم

هويتهانعر!لاالتيبايانوقبيلةالعمونيينثمالجليلوقرىوجزر(الميت

المناطقمذه-للمنامابييئ(أسغارقولحدعلى)اليهوديةالأقلياتوحملوا

ضألةمدىعلىتدلاليهوديةالمصادرتذكرهاالتيالعبارةوهذه.القدسالى

اننالهيؤسفومما.القدسخارجفيهاكانواالتيالمدنجميعفياليثودعدد

اليهوديةالمصادرفيمنهاجاءماخلاالحركاتهذهكلعنمعلوماتايةنملكلا

المصادراممالوانكتيرافيهوبالضتالموضوعجسمتفوانهالأبدالتي

اهميتها.قلةعلىيدللهاالصلموقية

والقلمةالمحبدحيث)القدصمدينةتلتحصنالمكابيةالحصابةوصارت

الحاميةبهاسترتوقتفيوالأسواربالابراج(المحبدشمالالىالقديمة

انطيوضوسالسىلموقيالملكتوفيوهنا.بالوجودالقدصداخلالسلوقية
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Eupatorيوباتورالخاصمىانطيوخوصالعرشواعتلابيفانيس

فيوبدأواالسلوقيةالحاميةامابيةالحصابةافرادرحاص..مق162سنةوفي

ناويظهر.بالقدسالجاليةافرادمنبالهيلنيةالمتأثريناليهوداضطهاد

انهنحرتحيثالسلوقيةالمالكةالحانلةافرادبينالئسقاقاستغلقدجوداص

الرابعانطيوخوصالملكاخابندمتريوصهرب..مق163-162سنةفي

واعلنيوليبيوساليونانيالمؤرخبمساعدةرومافيالرومانعندرهينةكانالذي

-لارْحيثمؤيديهمعسوريةالىوذهببلبنانطرابلسمدينةفيمل!آنفسه

بحهوقتلهمابالسجنوليسياصالخاصسانطيوخوسبالملكألقىقدالجيش

اليهودمنوفدأدمتريوصالملكقابلوهنا.مل!ادمتريوصوصار.ذلك

هرونعافلةمن(Alcimusالكيموس)Eliakinالياكيقبزعامةالهيلينيق

وعصابتهجوداصفتكعنواخبروهبالملكواسننجدواالمليابالكهانةوالطامع

ناالخاسىانطيوخوصللمللثسبقوقد.الملكاْنصارمنالهيلينينباليهود

.الجنوبمنالقدسهضبةالىوأتوابسو!ية(مصرعه)ةبلليسياسمعسار

ودحرالقدصضدتقدمليسياسولكنسوربيثالمكابيةالحصابةوصتت

سوربيثمنالضمالالىميلاالثلاثينحواليتبحدالتيزاكارايابيثعندجوداص

وسمحالأثنيْىبيقالسلاموعقد.سوربيثواستسلمتضيقاَالصريكونحيث

ميكومونيدصوعينالتعبدوحريةالقدصبدخرلجوداصلاخوان

Hegemonidesالدلنيةالطقوستضمانواتفقفلسطيقجنوبلحكم

الاعلالكامنمينليوسوارسل.السلوقيللملكالمقدمةالمحروقاتالمعبدعند

نعر!ولا.(92)ال!مادمنتلفيبرميهوقتللمحاكمتهسوريةشمالالىالسابق

سفرفينقرأولكنناونهايتهمينليوصمنالتقةانتزاعالىأدتالتيالاسباب

علالخاسىانطيوخوصملكهالبلادحاكمليسياصاطلاععنالئانيالمكابيين

A-الئانيامابيين21- T : Vr.
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..مق161سنةفيأنهونعرف.الاخيرغضبالىأدتمينليوستخصامرر

!صمحدوداتدمتراياماناعتقدواحيثرومامعباتفاقامابيةالحصابةدخلت

مساعدتىمعلىامابيينمعالرومانيالسناتواتفق.رومامنلهربهنظرا

معكانابراطلاننظراقيمةايةللمعاهدةتكنلمولكنلهجومتعرضوامااذا

اليهودمنوفدادمتريوصالملكقابلالسنةنفسوفي.فقطالرومافيالسنات

عليهاالمكابيةالهصابةتعدياتبوقفوطالبواالكيموسبرئاسةالفيلنيين

منه.المكابية)22(أسصابةاحرمتهالذيالحلياالكهانةمنصبفيالكيموصوتثبيت

انكيموصيصربهBacchedesباكخيداصبقيادةجيشاالملكوارسل

الخاسيديمجماعةوايدته-يضامعهوْنركاليهوديةلاجاليةأعلىكاهناالاخيرئبت

الموسويةالشريعةحسبالثصرعيينالمتسلمينهمالذينعارونبيتمنبصفته

ثانيةالشقاقبدأهناومنعارضتهبةاماالعصابةولكن.الاعلىالكاهنلمنصب

ا)يهودية.الجاليةافرادمنبا)هيلينيةالمتاثرينباليهوديفتكونالمكابيونواخذ

فارسلانطاكيةالىرجعوءصابتهلجرداصحدوضعمنالكيموصيتمكنلماولم

قوادهأحدقادماجوداصلتصرفاتحدلوضعقوة..مق016سنةالملك

موقععندالقادمةالسلوقيةالفرقةباتتجوداسولكننيكانورالمحروفيمْ

تكررْوقدوالقدسرونصبيثإينالطريقع!)Adasaأداسا

هورورْ(بضثعناميالسبعةبعدعلىالواقحةالحاليةعداسخربتقصبة

قيادةترتئانياجيشادمتريوسالملكارسلوهنا.المكابيةالعصابةودحرته

Eldasaألدساموقحةعندبالمكابييىْاصطدماوثموالكيموسباكخيداص

عربيةبيلةةوقبفتأضلاثةاجوداساْخوانوهربرودحرمم..مق016ستة

ماتثياساولاديبقمنولمالمحركةفيجوداصوقتلوقتلتهيوحنا(ء)جوناحدهمعلى

عربية(تكونوانلابداالقبائلانويظهر.وجوناثانسمعانممااثنارْالا

ثانيةناحيةمنالسلوقيالىالسلطانالضموعتريدولاناحيةمنكثيرةكانت

951-905..andothers, CAH, Vol. VIII, pp22.ظ .SCoo
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هذ.انويظهرالسلوقيينضدشكدونمعهاباتفاقالمكابيجوناثانفدخل

باكخيداصووافقالبدويةالقبائل!ترهقوةعلىيدلممانجحتقدالسياسة

جوداسلاخوانوسمح.هذاجوناثاناقترحهااتيالسلميةالاقراحاتعلى

وفملانفسهاالقدصفييعيشوالاانبثمرعلولكنالفدصمنطقةالىاسجوعبا

تلعلىالواقعةالحاليةمخماس)Micmashمكماشعندجوناثانسكن

ضواحيفييزدادنفوذهاخذالذي(القدصشرقشمالاميالسبحةيبحد

بجيوضيحتفظارْ(دمتريوس)السلوقيالملكذلكبعدلهوسمحالقدص

فيماالقدسمنطقةفيباكخيداصحصنهاالتيالمراكزالسلوقيونوترك.خاصة

وقد.بالهيلينيةالممأئريناليهوداليهيلضمحلاكانتالتيسوربيثعدا

لمحدْهبجوناثانوأيدهدمتريوصضدبحركةالسلوقيبالاساسكندرقام

يافاجوناثا!واحتل.لحربهلدمتريوصالمؤيدسورياجو!حاكمايوللونيوص

المدينةمعبدجوناثاناحرقأزوتوصوفي.وعسفلان(أضدود)وازوتوس

تقدموهنا.السكانمناليهلجأبمنDagonدا!لونللربالرئيسي

رْوجBalasبالاصاسكندرلمساعدة(امهمحب)ميتورفيلوبطليموص

وربماالساحليةالفلسطنيةالمدنفيالحامياتمنالكتيرتاركاكيلوباترةابنته

زوجهحتىدمتريوسالىانحازماس!-عانولكنه.سورياجوفاحتلالأراد

وسبق.عليهبالتأمرالاخيرةمتهمابالاصطلغهاالتيكيلوباترةابنتهذلكبعد

شر!علىفخمةحفلةكليوباترةلابنتهأحياأنهذارميترفيلولبطليموس

امابيينوكتابجرزيفوسلناوصفهاعكامدينةفيبالاصاسكندرمنزواجها

عكااليونانيونرب!وقد)لكيلوباترةتابعةعكا-بطلوميسوظلت.)23(الاول

فيهاالاخيرعكمتقدحيةكونتذكر)هرقل(هركليسعنشمهورةاسطورةمع

موقتةلمدةثانيةفلسطينالبطالمةاحتلومكذا(معينة!رقةالجرحومداواته

أفصلا،13الكتاباليهوديةالعاديات؟01:58الاولالمكابييقسفر23-

.\الرابع
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قاالثانيدمتريوستقدموعندما.هذاميتورفيلربطليموصبوفاةانتهت

منطقةعنكجزيةطالينثلاثمائةوسلطلمقابلتهجوناثانذمبفلسطين

مدنثلاثيحتلهاالتىالقدسمنطقةافيضمبانلهفسمحوضواحيهاالقدص

الثانيدمترروسضدسوريةفيثورةحدثتولكن.السامرةلمنطقةتحود

أيد.الذيالاسكندرابنثيوصانطيوخوسالثورةمدبردوتسديوونصب

كلعلىحاكماجوناثانأخوسمحانتيوصانطيوخوصوعيئ.ملكاجوناثان

للترسعالدولةجيوضباشتعحالالمكابيةالعصابةلافرادوسمحسزريةجوف

Adidaأديداوصنواالدولةقوع!.يونامااستعكلوفعلا.الضروري

الجاليةافرادمنحاميةووضع(اللدمنالشرىَالىاميالأربعةبعد)على

السلوقيالعرشاغتصبالذي)تريفونهاجموهنا.سوربيثعنداليهودية

اسكندرابنالعرببلادمنجلبالذيوهو..مق142-138سنواتثلاثلمدة

)تريفو(نيفرتروماجم.(الاولهـسدمترمنبدلالهتنصيبهمدعياالاصحْررالاص

علىالحصولفيرغب،تهضديقفواقدوعصابتهجوناثانارْلاعتقادهالقدصمنطقة

جوناثانانويظهر..مق143سنةشانبيثعندجونائانبهواصطدم.السلطة

سمحانوحاول.عكا)24(-بطلوميسفيلهتريفونبسجننسححيثاندحرقد

اخيرايفونتروقتل.ثانناجوقتلالاخيرولكنتريغونالىالاموالمرسلااخيهانقاذ

نا250()الحرضعلىهووتربعالحرببلادمنمنأتىالذيالئممابالسلوقيالملك

التىالثقةمدىعلىحقايدلالحرب؟لادالىلابنائهاالسلوقيةالمالكةالحائلةارسال

حريزحرزفيوكونهمهناكسلامتهمعلواطمئنانهمأنذاكللحربيولونها-لانوا

شكيمةقوةعلىتدلاموروهياليهمصولالرالسلطانع!المتنازعينمناييقدرلا

عنهمجداقليلةمعلوماتنافانالاسفمعولكنالفترةتلكفيوامميتهمالحرب

.ومناكمنامتناثرةنقرأها

.93-2.1:53الاولامابيين.سفر24-

.25.Buttrick ed. and others, op. cit. Vol. IV, .p717 b
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منالكثيروطردالقدسعلىسيطرجوناثانأخيهبمقتلسمحانسمعولما

المنارْعالئانيدمتريوصالملكالىيدهومدبدلهميهوداواسكنيافامدينةسكان

نأجزر.وبحدواحتلأعلى.كاهنا.مق1؟1سنةنفسهواعلنالسلطةعلىنلتريفر

من"طلبالدرضعلىنفسه.(.مق12_\)138سيديتيسالسابعائطيوخوسزبت

سئةوفي.السامرةمنطقةمناقتطخاا)ضياعتلاتالمدنعنالجزيةدفعسمحان

وولديهسممارْولكنوضواحيهاالقدسلغزوجيشاانطيوخوسارسل..مق138

ابنةزوجبطليموساغتاله..مق134سنة.وفيدحروههركانوسوجانجوداس

مركانوصجانولكنالسلطةانتزاعبطليموصوأرادللغايةثملاكانعندماسمصان

منطقةالسابعانطيوخوصهاجموهنا.اعلىكاهنانفسهوأعلنمحاولتهاحبط

فترةاثناءالمكابيةالحصابةعليهاسيطرتالتيوالمناطقوضواحيهاالقدص

ويافاجزرمنالحصابةطردمنفتمكنالسلوقيالحرشحولالداخليةالمنازعات

الامرين.خلالهاالمدينةقاستسنةمنلاكنرالقدصوحاصرمنهما)براريوتطهير

تدفعوارْوجزريافامددْعلىتسيطرالمِهوديةاجاليةابقاءعلىالاتفاقتمواخيرا

خمسمائةقدرماحربيةعْرامةتقديممعبهاتتحكمالتيالمناطقلَلعنالجزية

اسوارمدمتكماأخيهبضمنهماليهالرهائنالاعلىالكاهنيسلموانطالهيئ

وفي.الاعلىالكامنكونهجانبالىملكانفسههركانوسجاز،اعدتوهنا.القدس

القديسين()الخاسيديمجماعةبينالخلافحدثهذاهركانوسجانزمن

7ماداباامتالمنهالقريبةالمناطقيهاجموصاروالمكابيين edaba(بثصرق

الاردنمصبمنالثصرقيالجنوبافميلاعشرخمسةحواليبعدعلىوتقعالاردن

لمحيثمحبدمموهدمالسامريينهركانوصجاناضعكما.(الميتالبحرفي

أدورااحتلكما.فقطموقصهعنديتحبدونالوقتذاطثمنذوصارواذلكبعد،بن

لمنطقتهماحتلالهعندايدومأهاليعلىوفرض(نةسندهاتل)ومرعشايدومفي

هركائوصتوفيوقد.المياهعليهاوسلطواحتلهاالسامرةوحاصر.اليهههـديالدين

Janneusجانيوسابنهاليهوديةالجاليةحكمفيبعدهوجاء..مق401سنة
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(301-VAمق..)الاكبرأخوهسجنهوقد.الاسكندرايضاوسمي

هذاارستوبولوصوفاةوبحدهركانوصجانوالدهوفاةبمدالاولارستو،ولوص

ئمالاولارستوبولوصاخيهارملةتزوجوف.جانيوسخلفه..مق301سنة

وكان.أرملةمنالاعلىالكاهنزواجعدمضرطيخالفلاحتىأعا!كاهنانفسهاعلن

لائيروصبطليموصحاكمهاولكنعكا-بطلوميسفحاصرالطمعكلبالتوسعطامعا

Lathyursوصْواحيهاالقدصمنطقةيلحقوكادفادحةخسائروكبدهصده

فادحة.خسائرجانيوساسكندرك!بدالشرقيفلسطيقشمالفيحملاتهوفي.به

بينالخلافانوقيل.الفلسطينيوالساحلغزةعلىحملتهفينجحولكنه

الفريسيينمحارضةو-لانت.26(زمانهافيحدثفالبثودوالفريسيينالصدوقيين

غيرهمعنميزهمقدجاهوقةويةولرنفروشيم()بالمبريةالفريسيون26-

.لي(لتكونواالشحببيىميزتكم)رقداللاويينسفرفيعنهمقالحيث

الاولى.الجماعةطريهتاعترلواقدبراْيهملانهمالمعتزلةاعدائهمويسميهم

بيوتفيشحائرهموأقامواإلدينيةللمراسيمالكهنةاحتكارعلىيوافقواولم

المقدسةاليهـوديةالكتببجميعواعترفوا-لهنةودونماالمعبدفيلاخاصة

اlنrلكنهمالموسويةالث!ريعةبأهدابوتمسكواالآخرواليوموبالملا+طة

الغرامةبقبولتسامحواوقد.الدينيةالنصوصتفسيرفيالعقليحكمون

منمقدرةالاعمالبعضانواعتقدوا.والقصاصالعقوبةبدلوألدية

بهامرويقومالفردسلطانتحتبعضهايقعالذيالوقتفيجاهوفة

اعتقدواكما.اليهوديةالفرقبينالدمقراطيةيمثلونومم.ارادتهبمحض

اوصىثممقدسةألواحعلىمدونةوكا؟تالأزلمنذخلقتقدالتوراةارْ

يتزوجونلابالزهادأشبهالفريسيونأغلبويعيش.موسىبهاالله

الكتببكا؟ةويحتقدورْالتبنيطريقعنوجودهمعلىيحافظونولكنهم

فيجاءوماالشفهيةبالرواياتوحتىالتوراةجانبالىالمقدسةوالكتابات

واعتقدواالحاخاماتاحترمواالتلمودقدسيةعلىالمحافظةولأجل.التلمود

تؤخذانيجبوفيلكاللهمنوأقوالهماوامرهميتلقونمحصومونانهم

ظهرواالذينوالانبياءالاجتهادضداوكا؟و.هيكماواقوالهمنصائحهم

المعتنقالجديدالعضويقبلون)خابورا(متميزةجماعةوكانوا.السبيبعد

.الربقانونباتباعيؤديْالقسمأنبمدمنهمأشخاصثلاثةاماملمبادئهم

للتحبد.مكاطاليهوديةالبيعةجحلتوبتأثيرمم
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فيههمدعواوقتفيوالحربالتوسعفيالملكحبعلىتركزجانيوسالىاليهود

اتخاذهايضاعارضواكما.بهاوالالتزامالدينيةبالشعائرالقيامعلىاشوكيزالى

وباءت.التوسعيةوحركاتهاجراءاتهالصدوقيونوأيد.ملكاطقبقبلمناررهووا

وعرف.الفادحةبالخسارةالمربضدجانيوصالاسكندربهاقامالتيأحملاتا

السلوقىالملكمعضدهالفريسيينبتآمرالعربعلىالفاشلةحملتهمنرجوعهعند

اهاممنهمالثمانمائةحواليوقتلذلا!علىعاةبهمانهوقبل.اضالتادتريوسى

شردحرهالذيالانباروملكالحارثالملكحاربهوقد.اطمواطفازوجاتهم

اوصاهاانهوقيلالمدنيةالامور3ادارفيتعينهسالومزوجتهوكا؟ت.اندحار

سالومرْوجتهاليهوديةالجاليةحكمفيوتبحته.موتهؤبلالحسنةبمحاملتهم

كبيرنفوذعلىحكمهاايامالفريسيونوحصل(..مفت!6-76)اسكمدرة

علماSanhedrinالسانهدرينمجلص!عضويةعلىلالحصرلهموسمح

وفاةوعند.ضيتاخبنسمحاناليوديالفريسياختكانتنفسهاهيبانها

63
حرببعد(..مق73-96)النانيارسضوبولوسخلفهاأ!هيسااسكندرة

أرستربولوسوكارْ.وانسحبالاخيرفيهاانكصراريحةعندلههركانوصاخيه

بانهركا؟:صالايدوميAntipaterأنتيياتيراقنعوقد.للسا،ممحبا

طالباالبتراءالىهركانوصفلجأاغتيالهيحاولالذياخيهضدنفسهيحمي

والمتنفذيناليهودأكابريمننونفكانواصدوقيم()بالمبريةالصدوقيونأما

سليمانالملكزمنالاعلىالكاهنصادوقكبيرهمباسموسمواكهنتفممن

والثوابالبعثأنكرواحيثبالانكارعرفوالانهمكذلكسمواانهموقيل

نسيرالانسانو)رْشيء-للهيالدنياالحياةانوقالوابالآخرةوالحقاب

وأنكروابالسنالسنبقانودْوالتزمواوالقدربالقضاءالقولورفضوا

التوراةبقدسيةيعتقدواولمبالتلموددويتالتيالشفهيةالتعاليم

يفضلواولمالمرعيةالقو)نيناحنرمواكما.والشياطينالملائكةبوجودولا

الذينهموصاروابالسياسةاهتمواوقد.الحصيانحركاتفيالاشتراك

قالواكما.حكمتهاالتيالدولمعاليهوديةالجاليةعننيايةيتفاوضودْ

عمياء.طاعةالأعلونالكهنةطاعةوضرورةالحقوقفيوالرجلالمرأةبمساواة
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السابقايدومحاكمنجلأنتيياتيروكان.الثالثالحارثالعربيملكهاحماية

هر-لانوصيستخدموكانبالقدصاليهوديةالجاليةحكومةفيمتنفذارجلا

مساعدةعلىالثالثالحارثالملكووافق.نفسههويريدهماالىليتوصل

ارستوبولوساخيهمنالاعلىالكامنومنصبعرشهلاسترجاعهركانوس

الدولةمنوالدهاحتلهاالتيعثصرالائنىالمدنبارجاعهركانوصووعده

افدحرالذيارستوبولوسمنهاوانهزمالقدسالحارثهاجموفعلا.العربية

فيواعانوممالمربيالتقدمالفريسيونساعدوف.المحاربةجيوشهوتركته

برومااستنجدواوارستوبولوصهركانوصولكن.للقدسوصارهمحربهم

لو!وسارالثصرقفيانذاكالرومانيالقائديومييوكارْ.لمساعدتهم

Marcusسكوروسماركوسسوريةفييومبي Scaurusلمحرفةالقدصالى

الرومانيالقائدالىالرشوةوارستوبولوسهركانوسفقدم.الامرحقيقة

وانذريظهرماحسباكترمالالهقدمالذيارستربولوصمزاعمأيدالذي

أ!لخابوهنا8لروماعدوايحتبروالاالانسحاببوجوبالثالثالحارث

يْىبومييلمقابلةخاصاوفدافارسلواالاخرينهركانوسومؤيديأنتييايتر

الفريسييقانويظهر.حذوهمارستوبولوسوحذا..مق63سنةدمشق

يومييودعواابدوهلمااصغاءااكئرالاحْيركارْليومبيثالثاوفداارسلوا

دينيةاليهوديةالجاليةادارةوجعلالملكيةوالفاءمباشربصورةالقدصبحكم

الجاليةشؤونادارةلموضوعحلفييفكريومييكانوبينما.الكهنةبيد

تحدياواعتبرهبوميىاغضبمحاالكسندريومقلعةارستوبولوساحتلاليهودية

منتظراالقدسالىارستوبولوصوانسحبالقلعةواستسلصت.عليهوزحفله

المدينةبتسليمووعدمنهالحغوارستو)ولوسطلبالاخيرأتىولما.يومييقدوم

الرومانيالقاثدارستربولوصوعدحسبماالقدصابوابيفتحوالماتباعهولكن

ارستوبولوصءلومييوسجن.يومييارسلهالذيGabiniusكابينيوص

وفتحواالرومانيةالجيوشفايدواالفرصةوانتيياتيرهركانوصجماعةوانتهز
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المحصنةالمعبدتلبمنطقةارستوبولوصاقباعوْنحصن.لهمالمدينةأبواب

وقيلاسوارهاوهدمبعدهاالمعبدودخلأشهرثلاثةلمدةيومييحاصرهاالتي

منالكثيرواقتطعالمعبدزكنريومييوفتشهناكْييوديألفعثمراثنىذبحات

للاحْيرينوتركاغدصافياليهوديةالجاليةادارتهاعلىتشرفكانتالتيالمناطق

وارسل.فيهارومانيةحاميةوضعانبعدالقدصتركثمالدينيةالحرية

..مق61سنةروماالىتهاسوافرادسبولراشستو

الاحتلالفترة-،إلالاقدصفياليهوديةالجاليةحياةتميزتوهكذا

وحبكالمؤامراتالىالجهههـدانصرقتحيثالسياسيبالمقملفلسطينالسلوقي

فكرةالقارىءلنحطيفيهافصلناوقد.المئمرةالمنتجةالاموركلتبدلاالدسائس

عددقلةعرفناكما.الجاليةعاشتهاالتيالعقيمةالحياةنوععنصحيحة

انظرو!دوماوانتهازممالبلادمنجداضئيلةمنطقةفيوانحصارهمالجالية

السلطةحولالمالكةالاسرةافرادوتناصرالبلادتحتلالتيالدولةوحالةالدولية

حياةفيالعمونيةطوبيااسرةلحبتهاالتيالكبيرةالأهميةعرفناكما.للقوسع

ذلكيثبتكماالحربالانباروئبتاغلسطينالسلوقيالاحتلالوخلال.الجالية

واديواستوطنواوموأبايدوممناطقفيواستقروامراكزهمالاثاريالدليل

مندْهاجرواقدالانباع!إ،ننحرفانولنا.النقبمنالجنو)يوالجزءعرابة

حيثالعرببلادغربشمالفيالاصليةمواطنهممن..مقالسادسالقرن

بعدعلىالواقعةصالحمدائن)الحجرحتىتمتدمناطقفيالاولىأثارهموجدت

امامالايدوميورْوأنسحب.(البتراءمنالثمرقيالجنوبالىميلا025حوالي

الوسطى.فلسطيقمضبةمنالجنوبيةالاقسامفيواستوطنواالانباطتقدم

النقبفيوسبيتةوكورنوبعبدةمناطقفيالكتيرةالحصونالانباطبنىوقد

الاخمينيةالاحتلاللسلطاتاسمياتابعينكانوابانهم.ونعرففلسطيئجنوب

وسيطر.لوحدهموتركهماستقلالهمعلىيعتديفلمقوتهمالكبيرالاسكندرولمس

الزراعةومارسواالتجاريةالطرقعلىالسلوقيالاحتلالفترةخلالالانباط

موسمفيالمياهتدفقعلىالسيطرةفيقدرتهمنتيجةالارواءبفنونوتقدموا
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الصغيرةالوديانمنالقريبةالصحراويةالاراضيوحولوا.وحصرهاعلارالاه

والنقبالمصريةسيناءصحراءمنسكنوهاالتيثالمناطفيمنتجةمزروعةحقول

طولعلىالاثريةالمواقعمنالكتيرعلىعثروقد.عرابةوواديفلسطيئجنوب

النقب--سيناءمنطقةوصارت.وسيناءالنفبصحراءفيالمتحددةالوديان

راحةلتأمينوالخاناتاكقلاعوبنيتاضجاريةاالقوافلمنالكتيرتقطعهاعرابة

وماوعسقلانغزةفيمراكزهمواعموبضائعهمسلامتهموضمانالمسافرين

اكتشافاتاوضحتهاالنقبلمنطفةالا؟بارواولاهاالتيوالاهميةذلك)27(الى

تحويلعمليةالانباروانجزوف.!)8عبدةمدينةاطلال!فيعبادةالملكمقبرة

واإبركالخزاناتبناءطريقعنمنتجةحقولالىالصحراويةالاراضيهدْه

علىالمزروعةالارضمنقفعةبكلتحيطانتيالواسحةالصخريةوالجدران

.)26(العنبتليلةمناطقفيكماالمستويةالنلالاعاليواستغلالالمتدرجةالتلال

واجههاالتيالسكارْكترةمشكلةحلعلىالمتقدمةالواسحةالجهودهذهوتدل

الدليلويشير.3(./ْ.مقالاولالقرننهايةفيالحربالازباطشكدون

الاحتلالفترةيطابقالذيارْدهارهاعصرخلالالاْ"،رومملكةانءإ!الاثاري

سورياجنوبفيالدرورْوجبلحورادْمناطقشملتقدوايرومانيالسلوقي

للانباروالشماليةالحدودبانالاثاريالدليلويظهر.القدص)93(حتىوشمالا

.27 Nelson Glueck, The Fourth Season of Exploration in

,theNegeb,591،)6.ة.23 BASOR, No.142, (April

.28,Nelson Glueck, The Rivers in the Desert, (New York
591،)9.كلff!ط271،،..8،

222-021,0،3،.92 Ibid

فظريةعنكلوكنيلسونبه:تنهدمماعلىمايرسونفيليباعترضوقد

انظر.الانباطقيلمنالماءاندفاعلايقافالعنبتليلةموقعاستخدام

ricultural Remains inءentAإyerson, Anc+ءPhilipM
153,.theNegeb, The Tuleilat el- Anab, BASOR, No

!.91.Feb.591))9pp)
791..03.Glueck, The Rivers... op. cit. p

291..31.Ibid, p
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للبحرالشماليةالنهايةمنبالقربيسيرخطمنتمتدكانتالارددْشرققي

وجودلتوقفنظراوذلكالصحراءالىMadebaماديباالىئمالميت

نبطيةمواقععلىعثروقد.)32!الخطهذامنالشمالالىالنبحليةانفخاركسر

يقطعالذيالطريقوجودعلىبالطكيدتدلسرحانواديمنطقةمنالثهسقالى

وقصرسوريةجنوبمنتمتدالتىالن!طيةالقلاعمنسدصدةفهناك.الصحراء

Bayirبايرعندالنبطيةوالقلعةالصحراويالموقعالىتوبة:قصرازرق

الجنوبالىالمؤديةالطرقعلىتسيطركانتبايروان.Kilwaكلواوالى

غزةالىعرابةواديعبروغرباالاحرالبحرالىجتوباثمالبتراءوحتىالغربي

واديالىوشرقاصالحومدائنتيماءالىا!صرقياالجنوبوالىالاسكندريةاو

طريقعنعما!منالمؤديالمباشرالطريقعلىكلراوزقع.والجوفالسرحان

ومراعمنتجةمزارعالىالنقب6صحراالانباع!حولفقد.تيماء)33(الىباير

.بالطرقبعضهامعربطوهاالتيالكنيرةالقرىوانتثصرتالماشيةبقطعانتغص

التافهةبالامورنفسهاشغلتقداليهوديةال!،ليةفيهكا؟تالذيالوؤتوفي

حولواقدالانبا!الحربكانحيقفيالسيا-عيبالعقموامورهماحوالهموتميزت

التجارةاحتكارهمجانبالى):3(النقبصحراءفيواقعةحقيقةاتالحلم

الضيالمناطقسعةفيالمتمتلةالبالغةالسياسيةوقوتهمطرقهاعلىوسيطرتهم

وصلتناالتيأثارهمفيالمتهتلةحضارتهمعكستوقد.ملوكهموقوةاداروها

ابنيتهمفيفنجد،نبوغهمالىتشيرعديدةحضاريةمؤثراتعليهااثرتمدنية

لى،ء!ى!ث!خ!ع.حم!/ع3---ش!.3-؟إ-كل.؟.2..ء،*

New)ول،,k The Other Side of the Jorda32.سا Nelson -O lue

Haven, ;)4591 Nelson Glueck, Exploration in Eastern

,Palestine,III, AASOR, Vol. XVIII-XIX, (New Haven
391ا)9."ع.014-913

43-41..33.Glueck, The Other side... op. cit. pp
.34,Nelson Glueck, Deities and Dolphins,( New York

691،)5.ء.5
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صنعقدنراهفخارهممنوصلناوما،ابديعا!!صاليذوقفمعلىدليلاوفخارمم

تصديقهايمكنلادرجةالىخفيفوهرالفرنفيواحرقالفخارياسدولاباعلى

جانبالىالصناعةلهذهالانباطواتمانصنعهفيالعاليةا!اراتعلىيدلمما

والفواكه.الاشجاروأوراقالاغصانامتالالمحقدةبالاساليبالفخارهذهنقوض

أ.)35النقبصحراءفيالفبطيةالمواقعمخنلففيأفخاراهذامنكسرعلىعئروقد

قبلمنومسكونةالنبطيالحكمتحتكلهاالفلسطينيةالنقبمنطقةو-لانت

الحربية.النبطيةالقبائل

منواسعةمنطقةضمتالتيباروالاجدولةداخلالاحداثوبتتبع

لفلسطينوالسلوقيينالاسكندراحتلالفترةخلالالنقبكلشملتفلسطين

سوويةفيالاسكندربعدأتىالذيAntigonesأنتيكونيساننرى

المشاةمن0004قوامهجيشايرسل(الصقليديودوروصقرلحدعف)

وذمب.معهالاتفاقعلىالانبارولحملأتنيرسبقيادةالفرسانصتوستما"ة

المزيدعلىوقبضالكثيريرْمنهموقتلالانباطوحاربايدومبلادمنأثنيوص

بحدورجعوا)فضةوالعطورهـروالبضالا!اويةمنكصيرةكهجاتعلىوحصلمنهم

(اميالاربمةحواليالستاديا)ستاديامائتيعلىتزيدمسافةبلادهمفيساران

وفتكوابسيوفهمالانباروماجمهمراحةفترةفيجيشهكانولما.أثرهاعلىتحب

وتدل.جرحىومماهربرخمسونسوىمنهمينجلمالذلىالحدالىبهم

صلواالتيوالمنتجاتالموادوكترةعليهاسيطرواالتيالمناطقسعةعلىالقصة

بصدارسلنيسأنتيكوانبالقولديودوروصويستمر.رالت!ارةغالبيتهاكل

منألا!اربحةضمتدمتريوسابنهقادهاارو4ا،1ضداخرىقرةذلك

اموالهمخزنوابتمدمهالانباطسمعوعندما.الخيالةمنومتلهمالمشاة

دمتريوصرأىإحيثالصحراءالىوهربواأمينةأماكنفيالثمينةوموادهم

.خائبا)36(عنهافتراجعخاليةالمدينة

6-5..35.Ibid, pp
94.91,.36 Diodorus Siculus
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ولو)Aretasالاولالحارثاخبارهموصلتناالتيملوكهمومن

حكمالذيالانبا!()37(ملوكبهتلقبلقباكانهذاالحارثاسمانالبعفىادس

معاصراوكانالعربملكلقبنفسهعلىواطلق..مق!16سنةحوالي

كرعاوذلكالحصسابةلافرادتأييدهعننعرفكماالمكافىيةالمصابةاهـؤسس

المقاومةيْواستمرارهاالمكابيةالعصابةقوةسرهووهذاالسلوقيينللمحتلين

فيالمكابي!اعتمادالىتشبرا،ول1المكابيينكنابفيالاشاراتبعضجانبالى

-لمفاتياثانصوناوطلب.38(ابالمالأغروهاعربيةءخاصرعلىمقاومتهم

الحربوعدةالسلاحلهميفدمواوانأيضاباطالاجمنالمساعدةالمكابيجوداس

خرجتميداباوفي)93(.المساعدةلطلباخوهيرأسهوفداالانباروالىوأرسل

فيميداباتقطنكادتالتي(عرورضوربما)العربيةيمريبنوقبيلةعليه

..مق146سنةحواليايلرْ.بدالملكالاولالحارثبعدواتى.وقتلتهموأب

رفضجوزيفوصيذكرالذي..مق6!-011سنةاليحرالتانيالحارث3

وينمْردجانيوصاسكندرضدهساعدتهمالهربيةغزةسكانطلبتلبيته

الذيومو.بهانضكيجعلناممااليهوديجوزيفوصالروايةبهذه

،كثيرةغنائمعلىمنهماوحصلالشاموبلادصرفيلمملكتهكنيرةاراضيصْم

ومزمهجانيوصاسكندرحاربالذي..مق3!سنةعبادةالملكبحدهواتى

الملكاتى.مق87سنة.وحواليaddidaاْديدابمعركةمزيمة!ثر

هوربحا)الثالثالحارثالملكتلاهقصيراحكمهوكانالازباص!لحكمايلرب

حكمربماالذي(اليونانيةبالمصادرل!تيموصالروالملكنفسه

للهيلينيةمحباوكان.دمشقمنهالروماناخذوالذي..مق06-85من

لرقحةتوسيعهعنونحرف.للهيلينيةالمحبايفيلهيليينكذلكولقب

.37 .M Rostovtzeff, The Social and Economic History of

387..theHellenistic Period, Vol.,1 p
24الاولالمكابيينسفر38- : oبعدها.وما

.69:35نفسه93-
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ودحرهضدهعثصرالثانيافطيوخوسالسلوقيالملكهجومصدوقد.مملكته

القدسمنطقةدخلئم.سورياوجوفدمشقد-لوقد.كاناموقععند

اديداموقععنداليهوديةالجاليةضدهارسلتهرجيشواصطدملتحريرها

عركانوسالىهدْاالتا)ثالحارثمساعدةعنعرفناوقد.(اشلدقربالحدية)

الحارثواتفق.التانيارستوبولوصأخيهضدالايدوميأنتييا"يربتوسط

أبوهاخدْهاالتيعشرالاثنىالمدناليههركانوصيرجعانضريطةالمساعدةعلى

حسبانقرب)Medabaميداباهياصدنواالعربمنالاسكندر

Heshbon)ميركانوسمنهمواحتلهاموآبيةمدينةبالاصلهذهكازتوقد

وليبياصNaballoناباللومدينةثم.جانيوصوالاسكندرالاني

LibiasثاراباساوTharabasaواثونوأكالاgala , Athoneِول

منالقريبة)ومرعشOroneواورون!لoarوزوار

Elentheroأي!ينتيروبو-! 9 olisاحتلهاوالتي(جبرينبيتقرب

ثم.فشلولكنهاليهوديةالىبالقوةاهلهاتحويلوحاولالاولهيركانرص

OrubaواوروباLussaL._ولوRudd!روددامدن

فيهااليهوديةالجاليةرأسبقواتواصطدمالقدسالحارثوهاجم

حيثالقدصالىبعدهاوانهزمهزيمةشروهز!م(الثانيبولوصارستيما)

ثمسورياعلىالرومانهجمالوقتهذاوفي.وحاصرهاليهابقواتها)حارثلحقه

ارستوبولوصبيقالنزاعفي3لما!سا3لما3سكوروسالرومانيالقائدتدخل

عدوايحتبروالابالافسحابالحارثالرومانوانذرذلكافوماوهر-لانوس

ارستوبولوسانجوزيفوسولخبرتا.حصارهوفكالحارثفانسحبلروما

ياييرونموقععندبهمواصطدمهركانوصيصحبهكانالذيبالحارثلحق

فيجورْيفوسعلىالاعتماديصحبولكن.4()ْوكسرهم9!!كم+35

3-1.11,.04,Josephus, Jew. Antiq. XIV
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تصورويصعبناحيةمنآخرمصدرأيفيعتنقرألاالذيالفبماهذاايراد

صْيقفيوكادْعسكريةرومانيةمساعدةيستلملمالذيار-بولوسانتصار

والرومادْالازباروبينالحالةوتعقدت،بالقصيرةليستلمدةالحصارمنشديد

الجزيةدفععلىالحارثومرافقةأنتيياتيرسطترلولايصطده،نالائنانوكاد

ارْبحيثإحارثوايومبيفىيىْنضأتقدحميمةصداقةانويظهر.لحرومان

أمركماالقدسدخولهعندالرسميموكبهفيالحارثصورةبوضعأمربوميي

سعفةوحاملاراكعاالرأسمنحنيالحارثصورةبوضعسكرروصقائده

ماحسب،يدلوهذا.ضربها)41(النيالرومانيةالقودعلىالسلاماشارة

علىمؤضرايكونوقد!لسطينسكانبينا)خالتالحارثشصبيةمدىطا،اعتقد

الرومادْورعْبةرئيسهمالحارثواعتبارهماجلادافيوكمرتثهمالعربؤوةمدلى

هذاخضوعكانوربما.ودهمفي-بكطريقةلل"صيعصداقنهماظهاشفي

منسوريةكلتحريى-في"شاريعهوتحصايمالرومانالىالطموحالعربىالملك

عليهأثرتقدوالقوةا!الماتما!وفدصةf-انذاكالضعفاءالسلوقيينربقة

فقدالنقبوفي..مق63السنةبنفسوفاْز،عننعرفحيثمنيتهفيفعجات

ورحيبةنيتسانةامثالمنهاعدةاقعمرفياكجمطيةللعبادةمراكزعئعنر

نعرفلمعابداثرايالنبطيةبالمواقعيبقلمفانهالاسفومعوكورنوبوخالصة

.عبادةهـحلمنيخلولانبطيموقعكلا،نوجودهاعن

غالبيةكاْتالميلاديةالحصورسبفتالتيالتلاثةالقرونفيانهونعر!

هذهوصلتوقد.ضخمةمواردعليهمجرتالانباطبيدا)سظمىالث!رقتجارة

الىالعربيالخليجانىءمرومنالعرببلادجنوبمنالقوافل4بواسماالتجارة

Leuceكوملوسطيالنهالميناءالىالهامالجرعاءميناءمنخاصةالثمرق Come

jأالماثيةبالطرقهناكمنتؤخذوكانت.العقبةخليجمنالشرقيةالففةء،ى

J.,2911،1.41(ا)4 De Morgen, Manuel de Numisme Orient
237.
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لخليجالشماليةالنهايةعند(ايلات)الاخرالنبطيالميناءالىشمالاالقواقل

ومنوملسطينسوريةالىالاولىمنوتتورْعغزةارالبتراءالىترسلومنهاالعقبة

الميلاديالاولالقرنمنسنرابورْاليونانيالجغرافيواخبرنااورباْالىالثانية

العريش()رينوكولوراموانىءمنالخارجالىكاجتْلرسلاكبطيةالبضائعبان

ممبدعلىوعثر.واورباافريفيةشمالموانىءالىعسقلانمناوغزةمناو

يوتيوليفينبطيومزارعسقلانفيAtargatisعتاركاتيسالنبطيةللالهة

Puteoliوالنبطيةباليونانيةمدوننقشوجدكمابايطاليانابوليقرب

القوافلمروروكان.النبطيةالتجارةتغلغلمدلىعلىتدلو!لهارودسبجزيرة

الذيفيهاهتعا!ميركزونالانباروجطتالتيالاسبابأحدإالنقبالتجارية

تلكجانبالىغنا،جنةالىحولنهالضيالراقيةالزراعةطرقمزاولنهمالىوصل

.i(وسيناء)2وموأبايدومفيالتي

Ituraeansالايتوريينالعربكلتنسمحاخذنا..مقالتانيالفرنوعنذ

سمواوقد.لبنانانتىوبمنطقةبفلسطيقالجليلمنالشماليالقسمفي

ذكرتوقد.الخليلا)راهيمهـناسماعيلبنايتوراانسهة!،لايتوريين

اخبرنافقد.كثيراالايتوريينالعربهؤلاءوالرومانيةاليونانيةالمصادر

انتيفيكانتالايتوريونبناهاالتيالمملكةبانStraboسترابون

فينفرأوقتفي(Chalcكه)خالكيس)تجرعندالبقاعسهلعندلبنالْى

لهمارستوبولوصوغزوةبفلسطينالجليلشمالفينهمعسجوزيفوسكتابات

1يىخة 0 i - ) . oفعلاسكنراقدالايتوريينالعربانويظفر.)43(..مق

فيالجليلشماللتشملمواطنهموامتدتلبنانوجبالالبقاعسهلمنممةفي

الذينالرومارْالكتابمنالكنيرالايتوريينىالحربذكروقد.فلسطين

,Josephus18;16,هwJeتا.

96..42.Glueck, Deities... op. cit. p
2..43.Strabo, Geograpy, XVI

3..Antiq.,XIII. XI
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منقسماشطتمنطقتهملانا-لسوريينذكرهموبعضهمعروبتهمأكدوا

وكانوا.رشيشرونLucanولوكانلفرجبأمثال(وفاسطيندورية

MennaeusمينيوسابنPtolemyبطليموصملكهمزمنقويةدولة

ماسسياصتملك)انهسترابونيقولالذي..مق04-85حواليحكمالذي

ليسانيوسابنههذابطليموس)مدواتى.(الجبليةالايتوريينوبلاد

ysanius!الايتوريينملكدايوكاشيوسالرومانيالكاتبيسميهالذيل

انطونى.أمرعلىبناءكيلوباقهـةالىوفانهعندمملكتهمنكنيرةاجزاءاعطبتوقد

يكورْقدالذلىZenodorusزيخنودوروسخليفتهليسانيوصبحداتىوقد

لرومانيtالامبراطورالحقحتىكليوباترةعننيابةحكملب-صانيوصابن

الكبيرلهيرودضصهاالتيبالمنطقةجميحهاالايتوريةالمملكةاوغوسطوص

تشيرالتيالمربيةالمملكةهذهعنكنيرانحرفلاالاسفومع..مق02سنة

لديهمكارْمااذاحتىالهيلينيةبالحضارةتاْثرهمعلىالعربيةغيرملوكهااسماء

بحد.تصلنالمبهمخالصةعربيةاسماء

بناهبْانحطاطاالتاليةوالحقبالسلوقيالاحتلالعصروشهد

معاحياناتستحملالصغيرةالصخوروصارت.والتحصيناتالاستحكامات

ابراجله(Marissaماريسا)مرعثمىفيفالسور.مرعشفيكماالطين

المتوسطةالاماكنفيالسورمنتبرزصغيرةواخرىالزوايافيقويةمستطيلة

قوكطجديدسورالحصرهذافيبنيبالسامرةالتلاعلىبمففيالزوايابعد

القردْبناياتمنالقطعالمتناسقالصخربنائهفياستخدمامتاراربمةسمكه

الاحب،رانواعوضعتوقتفيوالخارجيةالداخليةواجهاتهالبناء..مقالتاسع

واحدباررْةمستطيلةابراجثلاثةعلىبهوعتر.الواجهتيئبينالصغيرةوالقطع

Crowfootكراوفوتالاستاذعزىوقد.الوسطفيوواحدزاويةكلعند

ناجوزيفوساخبرناوقد.الكبيرالاسكندروفاةبعدحالابرديكاصالىبناءما

-331-



./44(السامرةصنقدبرديكاص

الفلسطنيةالمواقعمحظمبانوالفخارامتشفةالنقودفيهتدلناوقتوفي

(.ق.م002-323)لفلسطينالبطالمةاحتلالفترةخلالسكنتقدوغيرها

وأماريسا)مرعثرفيعليهاعترالمفترةهذهالىحقاتعودالتىالاثارأهمفارْ

اكتشةتوقد..مقانثالثانقرنمنالمانيالنصفالىتحودالتي(سانداهائا

الملحسالناعمةا)جيريالحجرصخورفيمقحلوعةالقرنهذابدءفيالمدافنهذه

فينيقيامنالصيدونيينرؤساءلدفنواستعملتالداخليةجدرانهاورسمت

جدراننقثمهتوقد..مقالتالثالقرنأواسطمن،سابىقايم!همتكلمفانالذ

القبوراكتشاففموعندما.اليونانيةوالكتاباتوالزخارفبالهناظرالمدافن

تاريخيةأهميةوالكتاباتالجصيةوللصور.براقةالرسومألوانكانت

يظهروحشيةأحيواناتاستعراضاتصمورواحدةهناكالصورومن.كبيرة

كذلكوحوتالواقعع!نبعيدةصورتحيتالفنانتخيلهاقدكانبعن!الاان

.شموعلحاملنيوصهورةبالاراميةكتابةعلى

وصلتنابالقدساليهوديةالجاليةشؤونءإ!المكابيينتسلطفترةومن

عوعثرفقد.(والخليلالقدسبينالطريقع!!)سوربيثمنالبنايات

حواليفيهاوجدتوقد.مختلفةبأوقاتمرات،لاتءمرتع؟يرةقدةاس!

-175)أييفانيسانطيوخوسالملوكحكمالىينهاغاليتعودنقديةقطعة003

باننحرفونحن.(..مق162-164)يوياتورانطيو-وصوولده(164

وكانت..مق161سنةحواليسوربيث-صنقدباكخيداصا&ملوقيالقائد

لي،كخيداسيرجعالثالثالتعميريكونوبذلكالثانيبالتعميرضرقيةالبناءخطة

.مياهوخزاناتوتحصيناتوحوانيتبيوت.}!لصوربيتوبْوعتر.هذا

كاملةمدينةءلىمرعشفيوكشف.المكابيسهصحانبناهاجزرفيقاصةووجدت

انهيلينيالعصرفيشاعتالتيالهييادوميةالطريقةعلىبنإتوبيوتهابشوارءكا

015..44.Millar Burrows, What... op. cit. p
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علىايضاوعثر.(للبيوتكتلامكونةومتقاطعةمتوازيةعريضةبشوارع)

كلتحملالاصلالروديسيةالمختومةأجرارااياديمنوعث!راتكثيرةنقود

استوردتالتيالخمورلجرارا-ادوهي.ا&صنةحاكماوالفخارعاملاسممنها

سْالالفينحواليوجدتوقد.الاترلىإيبةبحروجزررودسجزيرةمن

.)45(السامرةموقعفيهذهالروديسيةالجرارايرادي

153-147,.45.Albright, The Archaeology... op. cit. pp
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العايثرالفصل

الرومانرالاحتلالزهقفلسطين

(م324-..مق62)

فوضعت.تنظيمهاعلىعم!فلسطين-سوريةاحتلاليومبيأتمانبحد

مدشةوصارْت.مستقلةمحليةاداراتتحتالفلسطينيةالساحليةالمدن

تجضالمدنفحلخربت)Pella(!يتوبوليمهر)بيسك

صص
عنمسؤولةا)قدسفياليهوديةالجاليةتعدلمكما.(ديكايوليس)العشر

اراضىضمتالذيالوقتفىمستقلةمنطقةصارتاَالسامرةمدينةادارة

السامريينممارسةكاتتواذا.الرومانيةسوريةمقاطصةادارةتصتالسامرة

قدفانهالحاسمونيالبيتيض!حكم
-

بحنطقةالقدصفياليهوديةالجالية،!اتتحكمالتيالمنطقةوحددت.الآناعيد

عليهاطلقشريطعنعبارة)الاردنيثرقمنصغيروقطاعوضواحيهاالقدس

المدنومنطقةالجنوبينصفهفيالاز،،طدولةتحدهPeraeaييريااسم

القدصمنطقةعنالاَنفصلتالتيوا)برلميل(الشمالينصفهفيالعشر

.يا)1(ويير

يسكنالتيالمناطق.ولكابينيوصقسم.م!.ق57سنةوفي
ص

مجلسهمنهالكلمناطقخمسالىفلسطينفي(طبعاكأقليات)اليهودفيها

وسيفوريسوأريحةوأماثوصالقدسفي(السانهدرين)الخاص
-

،3hor9ءSe(حاليااص!وريةا)اليهوديةالجاليةسلطةاضعافأجلمن

اليهوديةالجاليةشؤونيديرأعلىكاهناسjهركازوبقى.)2(القدسفي

ح!

304-204..Noth,A History... op. cit. pp
.V,,8,5916 ifرز.Josephus,Jew. Antiq
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لشؤونالحقيقيالمسيركانالفترةمذهوفي.سياسيةسلطاتدونمابالقدس

تقومسياستهكانتالذيالايدومي،"ولpaterأنتيياتيرهوالجالية

اجمرالابناسكندر..مق57سنةاجبر!ابينيوسوت.روماارضاءعل

.(طابةصارقرن)اسكندريونعندقلحتهفييستسلمانالثانبملارستوبولوص

رومافيالسجينالثانيارستوبولوصساحقيصرأطلمقالوقتنفسوفي

بالعاصصةاليهودالاسرىمعنصرهموكبفيوسيرهبي6يررحملهالذي)

ضدبالقدساليهوديةالجاليةمهاملبخذفلسطينالىقيصرارسله"(انيةالروم

سنةوفي.فلسطينالىكلريقهفيو!وقتلوه!بوميياتباعولكنمركالْوساخيه

واستخدمسوريةفيعاماقنصلاCrassusكراسوصكان.م.ق54

بحواليقدرتانهاقيلالتيالقدسفياليهوديالمعبدلَنوزلاخذوشلطتهنفوذه

31(لالإلأطالنآلافثمانيةاقيا!اتعادلثمينةوادواتالحملةهنطالببئ0002

ات!لأنيالجيشفيهااندحرالتيالكرخةموقعةفيهذاكراسوسىمقتلوبور

لوظجينوصقالْدهكاشيوش..مق51-53سنةمنسوريةادارةفيمحله.حل

Cassius Longinus.ثمسالوصفافيموقعةفي!بومييانكساروبعد

قيصر()المر!ففقائدودخطبعلىوهركانوسانتيياتيراجتهدبمصسمقتله

حروبهفيقيصرلمساعد،ةنفسهأنتيباتيردهاقاقوة..مقث7صصخةفارسلوا

علىبالقدسالهظوديةالجاليةافرادهركانوصحتنفسهالوقتفيبمصس

انتي!ونوسوحاولسوريةقيصسزارالسنةهذهوفي.قيصستأييد

Antigonusولكنلقيصريتقربانالثانيلارستوبولوسالاكبرالابن

فيضالتهوجدقدوكونهناحيةمنبهليوثقيكنلميظهرماحسبالاخير

علىلهمابالحطاءواجزلاكثرالاَنقربهمااللذينوهببركانوصانتيبِاتيرشخصر

التياليهوديةللجاليةاعلىككاهنؤظيفتهفيلَانوصهيرفئبتلهمساعدتهما

هر-لائوصعليهايشرفالتيالمناطقوحررالخاصةشؤونهاادارةحقمنحها

304-204..CAH,Vol.,9 op. cit
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للادارةرئيساوعينالرومانيةالمواطنةانتيياتيرومنح.العسكريةالخدماتمن

علىيشرفالتيالمنطقةقيصروسعوقد.وضواحيهاالقدسلمنطقةالرومانية

عامربنيمرجس!لوقرلىيافاميناءباضافةوذلكوأنتيياتيرهيركانوسادارتها

هذاالرومانيالقاثدقدمهاالتيالاهتيازاتجانبالى0()4(المدنليسافقط

لمحرنخدمتهفيجلىخدماتقدمواالذينمناليهوديةالجاليةرجالاتبعضالى

واسعةاشنيارْاتوهذه.عبادتهملممارسةالجاليةلافرادالحريةواعطائهشك

كونهاعننعرفوالتيلهالجاليةقدمتهلماكمكافئةتكونانالصعبمنحقا

باعادةوانتيباتيرالتانيوس(ن5)هرلهيركانوصقيصروسمح.)5(ضئيلةمساندة

جوزيفوسانولوعليهحاالمغروضةالجزيةقللوربماالقدصمدينةأسواربناء

فيعينادفحهانصبهمالذينالمسؤولينعلىحتمولكنهللجزيةقيصرابقاءيذكر

وتقريبتقديمعلىالاَنعملانذيانتيياتيرمركزثبتتهذهكل.ضًميدا)6(

الاكبروهوالاولمحيناءHerodوهيرودPhasaelفاسيلولديه

علىحاكما(هيرود)والثانيوضواحيهاالقدصومنطقةالاردنشرقع!هحاكما

القدسفياليهوديةاجاليةاافرادغضبانتيباتيرمركزاغاضدقد.الجليل

لاتخاذهركانوسحولالالتفافوحاولواوالارستقراطيينكهنةاطبقةخاصة

.واولادهانتييات!يرضدحازممرقف

واعدمالطرقوقطعالنهبلاعمالنهايةهيرودوضعالجثيلمنطقةوفي

الاجراءهذاواعطى.اتباعهمنوالكثيرهناكالسلبعصابةرئيمىهزكايا

الاعلى(المجلس)السانهدرينسلطةا-باطهع!!شكوهالذينلاعدائهفرصة

امامللمثولهيرودهركانوصواستدعىاليهوديةالجاليةشؤونيديرالذي

سورياحاكمقيصرس!توسذبلمنمدعماهيرودوكان.السانهدرين

.4.Josephus, Jew. Antiq. XIV,,8,5177 if

704-604'..5.Noth,A History... op. cit. pp
6.01,.6,Josephus, Jew. Antiq. XIV
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الذينالسانهدريناعضاءتخويفقيالدعمذلك)ستخداممنوتمكنالروماني

اليهاعادماسرعانالتيالقدصمفارقةمنهيرودوتمكن.عغنوبةدونماأطلقوه

عملهعنيوقفهولمالسانهدرينهدرهاالتيلكرامتهالانضقامبهاارادببيوشى

سنةآذارفيقيصرمةغلوعند.انتيياتير)7(والدهجهودإ!الالجلبالىويرجعه

اليهعهدبحيثالجمهوريينبتأييدوهركانوصوالدههيروداقنع..مق؟4

منيستحصلهافلسطينعناضافيةع-زيةطالينسبعمائةبجمعكاشيوس

يعهدالاخيرجعلتبصورةكاشيوسالىالاموال!هيرودجمعوفعلا.اعجليل

لمنطقةادارتهالىاضافةفلسطينكلمنللحربالالامهجمغواجبهيرودالى

صاروبذلك.السلاحومخازنالقلاعجميععلىالاشرافثمسورثةص:ف

فيجماعةوظهرت.القد.سحاكمفاسيلأخيهمركزعاىطغىمركزلهيرود

تتعاصْموذتيْتضع!قوتهترىارْتريدلاولكنهاهرصلانو،سيدتزالتهدس

الاضافيةالجزيةدفععنالمدنبعضوامتنعت.الايدوميالببتقوةْوتزدادفيه

منهاالمدنبعضعلىالمبوديةالرةرالىأدتوالتيكاشيزصفرضثاالتي

الىاميالسبعةبحدعلىالواقعةالحاليةالقبيبةربما)،!+ausايموص

نيس(نتيجوا)نيسنتيكوأيدتؤونمالرواءررتعاعة،جهكهنازص"وكا.(لقد-لى!امنبلفرا

اصةمنعربيةامرأةمنتزوجقدانتيياْنيراننعرفلما..ارستوبونوسابن

صداقتهفيالسببالغالبفيكانتوبنتااولاداربعةمنهارزقكبيرةمتنفأه

اولادهأرسلانتيباتيرانجوزيفوصويض:رنا.الحوإكبماالانباطم!ثمعالمتينة

يتزعمهافئةهناككانتكما.(A)سلامتهمليضمنأ!ر،ياالشيخجدهمالى

هر-لانوسلدىكبيراموظفاكانربماMalchusمالخوصبأصمش!خص

انتيياتيراغتيالفيونجحييتهوأهللانتيياتيرمحارضتهعنتر!،اليهومقربا

مالخوسحزبعلىالقضاءمنتمكن،-لاشيرسبتآييد،هيرودولكن.أخيرا

704..7.Noth,A History... op. cit. p
8,.8,Josephus, The Jewish Wars, Bk.,1 VIII
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هيرودبيديدهوضعالاميركانوساماميبقلمبحيثمنهوالتخلصهذا

سوريةفيالحكاممنالكتيرهيرودايدكما.افتيجونيسجماعةضدكاجراء

لاخذتقدمالذيصورملكوماريونالايتوريينالعربملكبطلوميسامثال

Mariammeمارياممةهيرودتزوجوقد.الجليلمنطقةمنأجزاءبعض

ولدتالتيالايدوميةدوريسزوجتهيطلقلمانهولووالاسكندراسكندرةابنة

يقدمالاخيرجعلتهركانوصحفيدةمنوبزواجه.أنتيياتيرأسصاهLillله

يحبونيكونوالمالذيناليهودرغبةضدهيرودالىاليهوديةالجاليةكلالحكم

بالنسبةوربحالليهوديةبالمخلصوليس(ايدومي)عنهماجنبيبصفتههيرود

للرومانحبهالىاضافة.الاليسمحينةلغاياتاعتنقوهاقدمنهمللكثرين

Phi!فاpiفيليييفيكاشيوصمقتلوبعد.الهيلينيةبالحضارةوهيامه

الىوفودثلاثةارسلواوفحلاهيرودمحهيذهباناليهوديةالجاليةتأملت

وانطاكيةالصغرىبآسياBythiniaبيثينيافيكانعندماانطون!

قاتلكاشيوصايدتقدبانهااخبرتهالتيهيرودعائلةضدللتدخلوصور

منالجاليةتحريرالىالاخيرودعاانطونياْمامضحفههركانوسوأظهر.قيصر

كماوايدههيرودلحكمهمنصبالذكطكاشيوسعليهمفرضهاالتيالعبودية

انطونيولكن.صورملكماريونحررهاالتيالمنطقةارجاععلىالعملرجاه

بيداعطبتاذاالاهادئةتكونانيمكنلاوضواحيهاالقدصبانمقتنحاكان

.)9(الاشخاصخيروبيتههيرودفييرىكانوبذلكيهودي!كيرشضى

وايدسوريةفاقررالملكبقيادةالفرثيونهاجم..مق04سنةوفي

واتى.لهوداالانباطملكمالكواظهرالايتورييقالعربملكليسانياس

شؤونادارةلاجلالئ!نيارستوبولوسابنانتيكونيسماتثياسالفرثييْمع

لهممنقذينالفرثيينالقدصفياليهوديةالجاليةواعتبرت.اليهوديةالجالية

318-316..CAH,Vol.15, (Cambridge,591،)2 pp
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القدسوفترتالروماقواسيادههيرودبيتمنلانقاذهمالسماءارسلتهم

قلعته)مداساالىهيرودهربكماوقلهيرودأخوفاسيلو!ربلهمأبوابها

لاستلاممؤهلايصبحلاحتىالعجوزهيركانوساذنيوقطحوا(الميتالبحرعلى

علىحاكمااخيهابنووضعبابلبلادالىذلكبعدوارسلكهنوتيمنصباي

علىولقبهاسمهكتبعملةواصدرعليهاأعلىوكاهناالقدصفياليهوديةالجالية

ملتمساالانباطالىهيرودهربثم.باليونانيةالاخرالوجهوع!!بالعبريةوجه

يقدملمالانباروملكولكناعدائهضدالعونبطرابعاصمتهمالكملكهممن

القبائلبمشايخهببروداتصلثم.الفرثيينمنتسلمهبرجاءمساعدةايةله

يوسفبانجوزيفوصويخبرنا.وثيقةصلاتووالدهلهمكانحةالذينالعربية

دخولعندجنودهمنمائتيىْمعالانباع!ملكمالكالىهربقدلهيرودالاخرالاخ

.1(الفرثيين)ْمعالقدصالىانتيكونيس

علىالحصولفىووفقمصرطريقعنروماالىالوصولفيهيرودونجح

الا!كرضاو..مق04سنةاليهـ:دعف-لحاكمبهالرومانيالسناتاعتراف

باليهوديليسبانهواظهركابيتولينوصجوبينرالربا!حتن!نيثىالى

الفرثيين.ضدالرومانيةىالقولمحاونةفلسطببئالىورجع.الحفيقةفيدينا

3سوسيوصالروماننالقائدارسلانطوْ osiusق.م.93سنة

اجنبيافيهانرىروماتاريخفيمرةاولوهذههرو!قادهرومانياجيثمما

اريحةعندانتيجونيسماتتياصقادهجيشاهيرودودحر.رومانياجيشايقود

سوسيوصقدمحيثالقدسوحاصرومسادايافاواخذالجليلفيوسار

ناحيثمريراالقتالوكان..مق37سنةسويةفدخلوها!!اخر

يهوديغيربكونهيعتقدونملكتأييديريدونلاكانواوماالمؤيديناليهود

يرولىحسبماقائلابالمالوافتداهاالمدينةتهديمهيرودومنع.()19(هيرود)

1..01,Josephus, The Jewish Wars,,1 XV
032,.11.CAH, Vol.,01 p
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انطرنيالىارسلانبحدانتيجونيمص!رأسوقطع(صحراءلامملكةاريدانا)

فلسطينصارتوبذلك.لهيرودالمحارضونحولهيتجمعمركزاي!ونلاحتى

بالحربوثيقةعلاقاتلهالجنسايدوبرشخصىقبلمنتحكمالوقتذللثمنذ

.T(N)ا)واقعفيثنيوالظاهرفييهودي،والصداقةوالحلفبالزواج

بهداوغوسطوصسميالذي)واوكتافيانانفوننبينالحربنشصتولما

بالفضل.اغرقهالذيانطونيحزبالىهيرودانضم.م.ق32سنة(ذلك

فترةخلالالفرثيينايدواالذينالانبا!بحربهيرودالرومانعفوقد

املاكهبعضمالكالنبطيالملكخسروقد.وفلسطينلسوريةالاخيريناحتلال

وايدتهالانبارولحربهيرودساروفعلا.الفرتيينعلىالرومانانتصارنتيجة

هيتكورْحتىاضحافهماوتودومالكهيرودتكرهكانتالتيكليوباترةفيها

اللد)ديوسبوليسمدينةعندالازباطب!يثرهيرودوالتغى.اليلملأدسيدة

فيقنوات)Canaكاناموقععند،همالتحمثمعليهموانتصر(الحالية

حتىالانبارووتعص،فيهاانكسرالتي(البتناعمنطقةاوسورياجو!

(.S،)صلتا

مالهااثرماعلىأجرت)هيرودكليوباترةبهاقا"تزيارةعننعرفكما

سيدمالكالىالقاراحتكارواجرتهيرودالىسنوياطالينبمائتيمزارعمن

بأسمشضماهيرودوعين.نفسههيرودالجبايةوضمنالمبلغبنفسالانبارو

كليوباترةمناسكندرةحصتواسض.العلياللكهانةولnanelحنانيل

عينهوفعلا.أجملىكاهنا"ارستؤبولوسولدْهالتعيينانطونيوسع!!التأئير

برغبةامانطونيبتأثيرالتعيينهذاكانندريْهلولا.4.مق36سنةهيرود

الحسموني.البيتمعللمصالحةنفسهميرود

محاربانشطابالحيويةمليئاْشخصاوكاندييغغيره!يرودوكان

604-504..2.Ibid, Vol.،9 ppأ
.13 Josephus, Jewish Antiqu., XV. ,011 ;911 The Jewish

-4.14,,War,,1 XVIII
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بالقانونروابصباىيشعرولنالحقيقيباليهوديم!يكنفلم.ماهراودبلوماسيا

قدرالدينعنوابعادهاتابعةرومانيةمحلكةفلسطينجعلعلىوعملاليهودي

السلوقيالعصرمنطوبياعائلةبأفرادتشبيههويمكن.هيلينيةوجعلهاالامكان

ضربعلىهيرودعم!وقد.يهودايكونو)ولمباليهود-ةتظاهرواالذين

منرجلاواربعينخمسافقتلضدهالصدايةمنذصارواالذينالارستقراطيين

عينهالذيحنانيلوكان.املاكهموصادرالارستقراطيينالسانهدرينأ!ماء

ولكن.بابلبلادمنجلبههرونعائلةمنهزيلةشخصيةالعلياللكهانة

بدللارستوبولوصالحلياالكهانةهيروداعطى،الغالبفي،كليوإ،نرةبتأثير

كانتوقتفييحتملههيروديعدلممنصبهفيعليهسشةمروربعدولكنحنافيل

منهيرودتخلصواخيرا.للملكواعدادهترسيخهتريداسكندرةامه

لاستدعاءانطونيالحملهذادفعولكنال!حرفيباغراقههذاارستو،ولوس

اليهفيهبلمهيرودولكن.ارستوبولوصمقتلامرصيحوتوتلمقابلخههيرود

مستقرةفلسطينالىأحوجبهالاخيرلَانانطونرلمقابلةمناسباوقتاوانتظرحالأ

بكلودبرهاارستوبولوساغراقمسأنةأحكمهيروداانذلكالىأضفهادئة

حوله.شكايتثيرلابحيثدقة

الحسموني.البيتمعهيرودحلفانفصمارستو،ولوسوبمصرع

احْمدتحركةهيرودضدقاصتانطاكيةفيانطونيمعهيرودمقاباتاثناءوفي

ذهب..مق33سنةوفي.لهيرودانطونيفضلاشاعةسريانأثرءلىسيحا

الجزيةدفعفيتأخرالذيالأنباروملكلحربباترةكلبوأمرءإ!بناطهيرود

هيرودقابل..مقاّ.لىصنةوفي.الطرفينمن)يينتصسولمكلإجموباترةالى

يهودية.عْيربعناصرهيرودحكمتفويةعلىوعملمكانهفيثبتهالذياوكتافيان

اخدْهاالتيوالمناطقاريحةمنطقةادارةهيروداسترجعكليوباترةمرتوبمد

03سنةفقتليخثصاهمالذيناعدائهمنالتخلصرع!سهيرودوعها!.يومبي

ملكمعبالاشتراكضدهبالتآمراتهمهانبحدالحبوزهركانو.ءلىق.م.
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لهولدتانبعدمارياممهْزوجتههيرودقضل..مق!2سنةوقي.الازباط

عندمامؤيديهامنجماعةمعاسكندرةقتلتالتاليةالسنةوفي.اولادخمسة

قلحةبتسليم،الاخيرمرضلدى،هيرودضباطبعضاقناعتحاولكازت

لها.القدص

،ميرودحكمفيالازدمارفترة.هـتمدأ.مق13عامحتى25سنةومن

اليهوديللقانونوضربههيرودخرقبذكرجوزيفوسيبدأماالتيالفترةتلك

القدصفيصصرحاوبنائهقيصرشرفعلىخاصةالعابادخالمنهامراسيمبحدة

تعمير.الىاضافةلهخاصاملكياقصرا..مق24سنةوبنى.أيضاومدرجا

بناءاعادتهعنونعر!الوثنيينمعابدوتشييدهوالقلاعالحصونمنالكثير

اسماءالتي(فطرصنهرأويافا!رعلىتفعالتي)سابا-لفرمديئة

Antiأفتيياتريس ! atrisالضرقيالشمالالىاميالعثصرةحواليوتبعد

لصخةافتيياتيروالدهشر!علىسماهاوالتياللدشمالاميالوعثصرةيافامن

ورثتهقصراوحتىاخرىوبناياتحماماتعسقلانمدينةفيبنىكما..مق9

الحكومةمنطلبواقدعسقلانمدينةسكانباننعلمونحن.)،1(سالوماخته

Oppidumحرة*مدينتهمجعلالرومانية Liberu,أرادواماع!صلوافعلا

وحت!ىعسقلانمعبدعبدةنسلمنهيرودكونالىيشيرتقليداهناكانكما

قبلمنقيصر!ثرفعلىقيصريةمدينةوسمبت.)59(المدينةهذهأهلمنكونه

.اوغوسطوسشرفعلىSebastosسيباستوسميناءهاسمىالذىميرود

قدحيثسنةعثصرةاثنتىاسترتقدقيصريةبناءفيهيرودمطامحوكانت

موقحهاهيروداختاروقد.فخمةألعابخلالوكرست..مق01سنة"ا-لملت

ذاتلانهاحسناهيروداختياركانوفحلاالسامرةقربءكلماميناءالينشيء

11..14,Josephus, Jewish Wars,,1 XV
11.,s,History,,1 VI,;2,1 VII15.ئا Eusebi
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الرسميالمركزذلكبعدقيصريةواصهحتفلسطينانحاءبجميعممتازاتصال

قيصريةلمدينةالساحقةالغالبيةباننعرفانولنا.فلسطينلكلوعاصمة

الوثنييقبينعديدةمشاحنا!تحدثوكاْثجداقليلفيهااليهودوعددوثنيين

اليهودية-الحرببدءاعلنتالتيالاضطراباتتلكمنها:ديةالييرالقلة

الاَنرؤيتهيحكنقدممائتاعرضهللامواجحاجزاهيرودوشيد.الرومانية

وحوىالساحلعنياردةوستونمائةحواليالكبيرةصخررهتمتدحيث

وفيها.واوغوسطوسروماتمثلالمدخلفيوتماثيلواسحةبناياتعلىالمينا،

يذوشارعوالحرباتالخيللسباقومحلومرقصمسرحمتلهيلينيةبنايات

.المقدص)69(قيصرالىكرصكبيرمعبدجانبالىأعمدة

تراخونيتيس()الل-،ةمناطقاوغوسطوصاعطى..مق23سنةوفي

الاخيروفاةوعند.زينودوروسمناياهاأخذاميرودالىوحورانوبطنية

شرقشمالحتىاولاثاويانياسوهيهيرودالىمقاطحتهبقيةاوغوصطوساعطى

لحكمهيرودأخاPherorasفيروراصاوغوسطوصعينكما،الجليل

جعلكاناوغوسطوصهمانيظهرحيمثالاردنشرقفيPeraeaبيرية

تقويةهيرودهدفكانوقتفيعليهاالاعنماديمكنقويةوحواليهاالقدصولاية

الكتاباتجعلوقد.الرومانيةالامبراطوريةحدودوحمايةوتمميقهاالهيلينية

الشكلهيلينيبلاطهصوصارالحبريةمنبدلاباليونانيةأصدرماالتيالحملةعل

مرليحلجديداخاصامجلساوشكلهيلينيةإلاطهموظفيألقابأصبحتكما

ناولنا.الهينينيةالطرقحسبالاراضياليهالمقربينواعفىالسانهدرين

.يهود)79(غيرموظفونتقلدهاقددولتهفيالعلياالوظائفمنالكئيرباننعرف

مثقفاهدْانقولاوكان.هيرودبلاطفيكبيرةحظوةعلىالدمشقينقولاوصل

and.16 Josephus, Jewish Antiqu. XV, IX, ;6 Buttrick

048-947..others,.de op. cit., Vol.,1 pp
326-323..17.CAH, Vol.,01 op. cit.، pp
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وقد.روماالىمرتينهيرودصحبوقدمعروفةعائلةومنالهيلينيةبالثقافة

والعلومالفلسفةفيمؤلفاتوتركواخلهاةالمأساةفيالكتبءنالكتيرنقولاالف

حوىالتاريخفيوكتاباالاولىاوغوسعاشصالاءبراحهاورحياةفيوكتبالطبيهية

رْمنحتىالاولىالحصورمنذالعالمأحداثضهخهفصلاوا.بحينواربعمائةعلى

اليهوديةالحادياتمؤلفيهكتابتهلدىكتيراجورْيفوسعليهاعتمده!-ود

هدْاكتابهمنوصلنامافيالدمشقيفقولاضمنوقد.اليهوديةوالحروب

أخرينمنوربماوكتيسياسخانتوسمناستقاهاالتنالاحداثمنالكثير

اسلوبفيهاتبعوقد.الخ..وقيصروايفوروس!نيكوصوهيللادينونامثال

معروفيىْعلماءالىاطفالهبتربيةهيرودعهدكما.التارخي)18(كتيسياس

وكينيلوصIrenaeusايرونيوسوهمبصلةاليهوديةالىيمتونلا

Genellusحصلوبذلك.عصرهمف!ريأحداندروماخوسوقرب

منوارستويولوصاسكندرولديههيرودوارسل.هيلينيةثقافةءلىاولاد-

اولادهمنثلاثةذلكبحدارسلثم..مق23سنةروماالى،مارياممةزوجته

مسائليناقشفكاناليونانبةبالمدنيةشديداولعاهيرودولعفقد.روماالى

الىمنهاليونانيينالىاقربانهمعلناالدمشقيزقولامعومنطقيةفلسفية

وكان.ومسارحمدارجالاخرىالفاسطينيةوالمدنالقدسفيوبنى.اليهود

عْيراعتبرهمحيثجيشهفيبالخدمةيه!!ديلاييسمحولمهيلينياجيشه

حيثنانيينواليروالالمانوالتراؤجمينالايدوميينمنجنودهوكان.مقمخلص

الدفاعولاجل.نفسهالكبيرهيرودبتثهمجيعالاجفجميةالحناصرفلسطينعلىطغت

حسبو!فيوجودهاعننعرفالتيالحسكريةالمستقراتوضعالحدودعن

واعادالقلاعمنبحلقةالمستقراتنظاموا!كل.والوطنيةواللجاةوالجليل

وماحْيروصالغربيالميتالبحرشاطىءعلى(الحاليةالسيب)مسادابناء

.18,.F Jacoby, Fragmente der Griechischen Historiker, ii

.ول.-;324،س!.ع.922
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Machaerus(الحديثةامور)ثمالميتالمجحرمنالثصرقالى

الجنوبالىاميالاربعمسافةعلى)وهيروديوماريحةقربالكسندريوم

الصونمنوالكثيراريحةلمدينةجديداسوراوبنى.(لحمبيتمنالشرقي

الهيلينية،المدنمنوالحديدفلسطينانحاءجميعفيالمتحددةوالقصورالقدسفي

سيباستهواسماهاالقولاسلفناكما..مق27سنةالسامرةمدينةبناءفاعيد

Sebasteرريسنيسستراتومدينةسمبتكما!

Stratonis Turrisمناحسنمنظماميناءاوجعلهاقيصريةباسم

ا!لريييوموسميتAnthedonانثيدونبناءواعاد.يافامرفأ

619_AggripeumصايبيرلAggripiasهضب!فيأوجدكما

يافا(شرقشمالاهـيالعثصرةمسافةعلى)انتيياتريساخريتينمدينتيىْالقدس

لىفوطروسأبونهرأوPagaiباكاينانيةبالير)الحوجةنهـرأعاليفي

الموقعفيالتحرياتاوضحتوقد.(يافانهراحياناويسمىالاسلاميةالمصادر

!لانتالاخرىوالمدينة.الكنعانيةأفيكمدينةتشييداعادانماهيرودان

احْيهشر!علىسميتالتيالاردنواديفيPhaselisفاسيليس

فيالاسمبهذامدينةهناككانتاننحرفانولنا.قبلمنقتلالذيفاسيل

الجديدةوالمدنالمدينةهذهسكانجميعيكنولم.الطابعهيلينيةالصغرىآسيا

.ايدوم)91(حاكمادارةتحتغزةصارتكما.وقيصريةسب:،ستهوحتىيهودا

جزيرةفيواعادواثينااسبارطةمثلاليونانيةالمدنب،عدهيرودوازبرى

وكيوصمومrيرالىالسخيةاعاناتهوكذلكابولوبيثيوسالالهمحبدبناء!ودص

انطاكيةوفي.ودشمقوصيداوصور(بيروت)في:صيرووجبصِا!واللاذقية

هيروداخذ.م.ق17وفيسنة.نبينالجاع!الاعمدةنصبئيسوالراشارعابلط

اسمجانبالىاوغوسفوصاسمحوىانهأساصعلىلهالطاعةيمينالناصمن

328-327..91.CAH, Vol.,01 pp
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معبدفياسسثم،منهمالكتيرميرودفقضلذلكالفريسيرنورفضهيرود

الىالاضاحيتقديماعيدكماالامبراكلورطقسسب.استهفياوغوسوص

شر!علىالالعابالقدسفيوبدأتاليهوديالمعهدفيالرومانيالامبراطور

وصديقالامبراطورصديقلقبنفسهعلىهيرودواطلقاوغوسطوصالاءكلراطور

الرومانية.الدولةالىالمساعداتتقديمعلىفعليةإصورةهيرودعملوقدانرومان

للمساممةجنديخمسمائةمنمؤلفةفرقةهيرودارسل.مْق25سنةففي

!لالوسايليوسبقيادةالعرببلادجنوبالىالرومانارسلهاالتيالحملةفي

Aelius Gallus.اكرييالمساعدةالصغيراسطولهارسل..مق14سنةوفي

Agrippaهيرودفيهيبنيالذيالرقتوفي.البوسفورمملكةتهديدهفي

الجالهلآافرادمعينعاونلانراه..مق02سنةالقدسفييهوديامعبدا

موافقتهمنهاعديدةقضايافياليهوإيةالقوانينويخمالففلسطيهنفياليهودية

يشترطا)يهوديالقانو!ادْحيث)كعبديهوديغيرالىالمديناليهوديبيععلى

سصَعلىتزيدلاولمدةمثلهيهوديوالىمدينتهداخلالمديناليهوديبيع

علىذصرتمثالووضعبطنيةفيوثنيمعبدفيتمثالهبوضعوسمح.(سنوات

اليهوديةللحقيدةمخلصغيركمتحولاليهودعليهوحكم2(.اليثودي)ْالمدبدباب

هيرودظرو!تفحصناماواذا)21(.اليهوديةالجاليةأفرادأغضبالذيالامر

التسليميمكنلاحيثظامريااليهوديةاعتنقواوانهملابدوعاثلتهبانهنرى

اليهللسلطةالروماننسليمجانبالىوعقيدتثملليهودواخلاصهبتحمسه

نفسهفيهكانوقتفييهوديةغيرساحقةاكثريةتسكنهاببلاداياهموتمثيله

حسبماولكنه.الرومانيالتحضرومظامربالهيلينيةالاعجابغايةوهعربمامحبا

الذيناليهوديةالجاليةافرادحتىضدهجماعةاثارةفييرغبيكنلميظهر

رضى-لسبوكذلك.القدصفيلهمفخممحبدببناءرضاممكسباراد

151.2,6,.02,Josephus, Jewish Antiqu. XVII
.21.CAH, Vol.,01 pp.;332-932 Noth, A History... op. cit

.ع0416
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.Malthaceمالتيساسمهالهمزعيمإنةامنتزوجا)لمذينالسامريين

اوغوسطوسحفيظةعليهاثارتالتيالحربتلك،ايضاالانباطحاربفهيرود

صديقاكانعبادةالانباروملكوزيرSyllaeusصالحاننعرفحيث

توترولكن.الديناختلا!لولاالاخيرأ-تمنالزواجارادوحتىلهيرود

اللجاةبلادعلىالمتتابعةهيرودلرصلاتنتيجةأزتوالانباطهيرودبينالعلاقة

رفصْواالذينوالانباطاللجاةأهلس،عدواا)ذينوالعرب(تراخولْيتيس)

محاولةجانبالى.حمايتهموءدملوحدهمالل-اةأ!لبتركهيرودطلب

.هيرودمعدفعهءلىتعاقدواديقدفعمنالتط!رالانباط

بيتهاهلضمنوخصوماتمشاكلالاخه!ةهيرودحياةشهدتوقد

اليهود!يالقانووْسمحوقد)زوجات-ثسلهيرودكانفقد.لاءتيالهومحاولات

وقتلىسويةبهنيحتفطلمانهولو()22(زوجةعثرةبتمانيحتفظانللملك

القدسحافةْعلىا)ضحْمقصرهفيهذهال!!يرةهبرودعائدةتعاشهوقد.واحد

الفتنة.وعمتالشغبوكثر،الكتاروخدمهما)?كرةحاشيتهممعالغربية

يراقبالشككثيركانانهالااسرتهافرادعلىشفيقاكانهيرودانولو

و!لائت.الاشاعاتمنبالقصريحيطمابسماعشغوفامنهمفردكلحركات

علىالامربادىءاوغوسطوصوافة!وقد.زهـجانهابناءبببئحادةمنافسةهناك

مارياممةاولاد)وارستوبولوس!اسكندرولدإ"بتعيبنهيرو!وصية

ابنةGlaviraكلأفيرامنالاولزوجوقدعهداولياء(الحههوزية

ابئهوارسل.سالوميعمتهابنةمنوالتانيكبادوميةملكأرخيلوءر

ولديههيروداتهممايصرعانولكن.روماالىا،يدومية1زوجتهمنانتيياتير

الامبراطوراماممحاكمتهمو"متاغتيالهبمحاوا":لوسوارستواسكندر

اولادفيتكونبانالعهدولايةمشثلة-لالذي..مق12سنةاوغوسطوس

4.11,.22,Mishna, Sanhedr!n
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الاسكندرباتهامالكرةهيرودأعادماسرعانولكن.انئلاثةهيرو،

محكمةامام(اوغوسطوسأمرحسب)بيروتفيوحوكماوارستوبولوص

وعمهماالولدينادانةالمحاكمةت!بر،وكازت.رومانموظفونفيهاشارك

ابضههيرودوارسل..مق7سنةالسامرةمدينةفيبهمانفذالذي)،لموت

اوغوسطوسالامبراطورموافقةءلىللحصول..مق5لصضةروماالىانتيياتير

فيباشتراكهعلمعندماعليهغضبهيرودولكنالعهدلولايةلترشيحه

منوحاكمهفاستدعاهالاردرْشرقفيبيريةحاكمفيروراسعمهمعضدهالتآمر

دْكروقد.فقطايامإخهسةهيرودموتقبلوقتلخاصةمحكمةقبل

كتابهفيالميلاديالخا!ىالقرنفيعاضالذيماكروييوسأمبروسيوص

خنزيرتكونانخير)قالاوغوسطوسبانSaturnaliaساتورناليا

وكان.أنتيياسابنهصدهلولايةهيرودوعين.(ابنهتكونانمنهيرود

ادارةت!توحواليهاالقدستكونباناوصىقد..مق4سنةموتهوبلهيرود

فيليبأما.أنتيياسادارةتروتيةوبيرلالجلبمنطةةت!شرْوانأرخياوس

والجولادْ.طنيةوالياللجاةمناطقفيادارتهصارتفقد

عارمةبثررةهيرودوفاةبعداليهوديةالجاليةقامتوقد

لافرادبالنسهةهـيرودفانا!!لأهبينافكما.اولإدهضد

الظاهرفياهودبم!نصفمنافقا،لنفسهمحب،طاغيةالايكنلماليهوديةالجالية

ا-صدتوقد.لهم)23(سارقاالدماءلسفكمص"!ظالماالواقعفيتماماووثني

انزالالفريسينمنجماعةحاولفقد.ا)كتيرينضحيتهاوراحعنفبكلالثورة

اثناءاليهوديةالجاليةمنكثيرينافر)دتجمعكماالمعبدبابعلىا،؟فوعالنسر

منالموظفيناليونانييقباخراجوطالبوا..مق4سنةمنالخروجعيد

السلطاتمنطالباروماالىاليهوديةالجاليةمنوفدذهبوقدهذا.مناصبهم

.23,Robert .H Pfeiffer, History of New Testament Times
33-32..NewYork,491،)9pp)
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الامبراطررولكن.مباشرةبص-ورةلفلسطينروماوادارةالملكيةالغاءاشرومانية

عْزةمدنادارةبهاخذطفيفتعديلمعهيرودوصيةعلىصادقاوغوسطوس

الارددْ(لواديالشرقيةالضفةعلىالحاليةقبسام)Gadaraوكادارا

الامبراطورووافق.بسوريةاد)رتهماا)حقالتيHiكل!osوهييوص

حكامادارةترمتيقطنوهاالتيالمدن،جعللاباناليونانيينرتبةعلىالرومافي

أشدودمدنسالومياختهالى(هيرودوصيةحسب)اعطبتوقد.يهود

يانبةوهيJabneelجابنيلايضاوتسمىJamnia)وجامنيا

الىاميالوتسعةالمترسطالبحرمناميالاربعةبعدع!!تععالتيالحالية

الاردرْ.واديفيوفيسيليسعسقلانفيوقصرا(أشدودمنالثصرقيالشمال

اليهوديةالجاليةافرادبهاقاما)ضيالنوراتلقمعالرومانيةالقوىتدخلتوقد

سوريةحاكمتدخلوطلبتتحميهاالتيالرومانيةوالسلطةهيرودعائلةضد

P.فاروسكوينتليوس.بالروماني Quintilius Varus

Sabinusإينوسساتدخلجانبالى(.مق4-6منسوريةأدارالذي)

الحهد.ولايةمشكلةلفضاوغسطوسالامبراطورارسلهالذيالرومانيالمندوب

هيرودادارهاالتيالمنطقةاكتووصارت.نصابهالىالامن!اروسأعادوفحلا

وبقاءاحظااخوتهأقلكانالذيارخيلوسابنهحصةمنوفاتهبدالكهكر

منار-يلوسلزواجوكارْ.(م6-..مق4منالستمرتالتي)الادارةفي

يمنعحيثمنهاليهوديةالجاليةبتذمرعلاقة(كلافيرا)اسكندراخيهأرملة

وكات)اطفالمنهلهاكاناذاالمتوفياخيهأرملةمنالاخزواجالموسويالقانون

ولم.أدارهاالتيالمناطقفيتعميراتهكئرةعنونرف.(اطفالثلاثةمنهلها

الىشكوهواحْيراحكمه!رهواالذينالي!!ديةالجاليةافرادمعمتساهلايكن

واحْرجيظهرماحسبلشكواهماستمعالذياوغوسطوسالامبراطورسيده

التيالمنطقةوصارتباورباالغولبلادفيفيناالىونفاهالادارةمنارخيلوص

تدار(الغربيةالاردنضفةن5والجنواكيالاوسطمالقمصتشملوالتي)ادارها
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خاصةادارةذلكبعداعطبتوقد..مق41يصخةحتىالرومانةجملمنمبايةصة

سلطاتالحاكملهذاوكان.هيروداوجدهاالتييةقيصسفييعيثرحاكمباشراف

منهاعدةاماكنفيالحامياتووضعتمنطقتهفيالتيالجيوسْعلىعسكرية

بالسانهدريناعترفوانالتتسائيةسلطاتهجانبالىالقدسفيانطونياقلعة

والحاكم.غليهحكراجحلهالذيالموتعدااليهوديةالب،ليةقضايالفض

احدالىالمنطقةلاجلهاقسصتالتيالضرائبجمععنالمسؤولهوايضاالوومانن

وأكرابيتة(الغدسمنانشمالالىالحاليةجفنةوهي)جوفنةوهيقسماعشر

غربالحاليةتيمنة)وتامنا(جوفنةمنأنشرقيشمالاالىالحاليةعقربة)

ليتيفةوبيث(اللدشرقبوبالحاليةعموالصق)وايممولص!واللد(جوفنة

البنوبيالقسمشطتالتي)وايدوميا(اسعهوجنوبالحاليةنيتتيفبيت)

المهتالبحرحافةءغدأيةالحاجديضين)واينج!داي(التلالومنطقةللجبال

مدينةجنوبالىالةدسهفسبةحافةعندفرديسجبل)وهيروديون(الغربية

قسمباعطاهبالقدصاليهوديةالجاليةافرادواستمر.اريحة)24(ئم(القدس

الرومانيةالحاميةبهحفظتالذيالوقتوفي.الرومانيالامبراطورالىالطاعة

يدخلوالموحتىالدينيةالجاليةافرادشؤونفيتتدخللمفانهاالامنبالقدس

سولبيشيوسالرومانيلَمالحاامروقد.المدينةالىالرومانيالامبراطورصورة

P.أusكويرينيوص Sui 9 icius Quirinالمنطقةفيعامتعدادباجراء

ضبطلغرضالاخيرواةسادعزلبعدالامرتوليهءضدارخيلوصيدثرهاكانالتي

كويونيوسالادارةفيمويرإغيوسوخلف.وجبايتهاالضرالْبنظام

o ، oniusسلوبومبباثم(م!-6لياحو)!سAmbibulus.ول

15روفوسثمأنيوس(12-!) - 12 ( Annius Rufus)قيلاريوصثم

26كرالوص - 15 ( Valerius Gratus)الحاكمبحدهاتىالذي

36يايلوتيونتيوص6لروماني - 26 ( Pontius Pilatus).وقد

9.41=042..24.Noth, History... op. cit. pp
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بمصافالباحثرنيجعلهالديالحاكمهذاعنإممثيراالجديدالعهداخبرنا

وقتوفي.الاعتباربنظراليهودعنهكتبهمايأخذوالمكماالآنالاسطورة

عليهوصادقالسانهدرينعليهالحكماصدروقدالمسيحيسوعشنقحكمه

انتيياسهيرودعلىالشنقفياللوميضعبحلرصانجيلانولوهذايايلوت

يايلوتكونترتوليانويؤكد.القضيةبهذهالحكممنبايلوتانسحابويؤكد

يروكلاوزوجتههذايايلوتالصطيةالكنيسةوتحترم.(')5الباطنفيمسيحيا

Proclaالجاليةليحترمبايلوتيكنولم.وشهيداقسيساوتضبره

استبدلواخيرا.السامريينمنالعليلةالاقلية!بصسامةوفسفاليهودية

ادارتهضمنفلسطينلفعالذي.لأأْثأtellius!يتيليوسلصوريةحاكم

ربللرؤيةتجمعواالذينالسامرييىلبعضمهاجمتهبسببوذلكيايلوت

!اوقيلجررْيم-بلفوقالسحرش،الاعمالرعضلىيؤديووقفالنهوةادعى

مويى.زمنمنذاخفبتا؟ثاقيلاوعيةاكتشافيراةءونلانواهؤلاءالسامريين

سوىيبقلمالذيMarcellesمارسيليسوحليايلوتواستبدل

Marellusماريللوسمحلهحلحيتالاداكأةفيواحدةسنة

ثم1f(-44)فادوصكوسييوصالادارةفي"اعقبالذي،(37-44)

فينتيديوسبعدهاتىالذي(48-46)اسكندريوليرصطايبيريوص

06)فيلثسنيوسنتوفا(52-48)قنولىكوما - ° Yومنطقةا)-لميل(وأدار

!3(-..مق)4أنتيباسابنهالئاني!رال!هه!ودوفاةبعدييرية)بيرية(للرومان

وهي)9"ء3طكه!80سيينهوريسعندالاداريمركزها"نالمنطكةوحكم

بالمديئة02سنةاسن!دلها(انتيالسمفلىلمبلىاليتلال!طفةفيالحاليةصفورية

الرومانيالاهـبراطورباسموسماهاالغربيا)جليلبحرشاطيءعاتبناهاالتي

تل)بيثارامبثامدينةعمروقد..بهودتةغبرجماعاتفيهااسكنالنيط؟رية

21,eticus5.كا Tertulian, " polo،
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الشمالية(تالمصالبحرنهايةصفرقشمالالاردنإواديعبيريةفيحالياالرامي

(.اخرىرومانيةاميرة)ليفياسثمالرومانيةالاثحيرةشرفعلىجولياسوأسماها

اخيهابنةبهيرودياسىاقترنثمانحارتالازبارواعيرابنةحرزستمنتزوجوقد

لعبتالتيبسالوميمنهارزقالتي(ومارإإممةهيرودابن)ارستوبولوسر

حيثانتيياصالاخيرالزواجكلفوقد.المعهدانيوحناذبحفيدوراوأمها

ابنةلزوجتهانتيياصهجراسب،بهامنكانالانباولمعحربفي36سنةورطه

Gamalitisكماليتبلىمنطقةحدودعلىالاثنينوخلافالانباروملك

الرومانيبالامبراطورانتيياساستنجدوقد.ساحفاالحارثانتصارو-لارْ

31!يتيلوسسورإةفيحاكمهأمرالذيطايبريوس telliusبالتحرك

التوجهمنفيتيليوسيوقفولم.روماالىميتااوحياوارسالهالحارثلضرب

بحبانتيياسيحضولم.37سنةالرومانيالامبراطوروفاةالاالحارثلحرب

التيالمنطقةمنعزلهالذيCaligulaكاليكولاالجديدالامبراطور

هيرودنجلاما.بفرنساليونالىونفاهعنهرفعتوشاياتنتيجةيديرها

وفاةوبعد.الأردنبثصرقمنطعةادارةورثفقدفيليبفهوالآخرالكبير

فيادهواقتلهالذيهيرودابنلارستوإولوصكان..مق4سنةانكبيرهيرود

وكانروماالىانذاكامهاخذتهAgrippaاكريياهيروداسمهولداحياته

اختهوزوجعمهءينهفلسطينالىرجوعهوبعد.سنواتستالعمرمنله

فتركعمهمعاختلفثم.ولريةمدينةاسواقعلىمراقباانتيياصهيرود

عينهالذيأيكولاكابراطورالاكلمنوالتقربروماوصولمنوتمكنوظيفته

تحتكادْماذلكبعديديرهاالتيبالمنطةةوألحق37سنةفيليبعمهمكارْ

كانINسنةاليكولالَالامبراطوراغتيلولما.انتيياصهيرودالآخرعمهادارة

دْلكبحدكافئهالذيالمقتولالامبراطورخليفةكلوديوصساعدقدأكريبا

وفي.44سنةوفاتهحتىالغربيةالاردننهرضفةجميععلىحاكماجحلهبان

يبنة)جامنيامدينةاهاليوضع!3سنةحواليكالصكولاالامبراطورزمن
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ااجاليةافرادلهمهشمهالامبراطورلحهإدةمذبحاوننيينوجميعهم(الحالية

تمثالهبنصبنتيجتهاوأمرالاجراءهذاعلىراطورالابغضبوقد.اليهودية

Petronأusبيترونيوصسوريةفيحاكمهوأمرإالمدصاليهوديالمعبدفي

اليهوديةالجاليةوجهاءمنجماعةعلىييترونيوصفارسل.اواسهبتنفيذ

الامبراطورلامرالاذعا!بوجوباخبرهمقابلوهولما،صيدافيبمواجنهتهالقدسرفي

تحركهخلالوفي.القوةإ،ستعمالالسلطةاحراجدونبذلكاقناعهم.وحاول

بالقوةألملكامرتنفيذعنبالعدولواقنعوهعكافيجماعةقابلهالقدصالى

!اجمةعنبالتوقفوالتمستهجماعةواجهحهيةسطوفي،الامبراطىرالىفكتب

اكريياهيرودكارْو!تفيالتنفيذحيزفيالامبراطوراوامرووضعالقدس

إ،لقدساليهوديةالر،ليةيسلممافرادولم.يهرأعنللتحولراصاوربالا!توسد*تهاصلير

المحجبينمناكريياوكان.الامبراطورمقنلبعدالاوالعنفالاضطهادمن

سنةفلسطينالىوصولهفعند.والمفامرةبالمخاطرةمولعالرومانيةبالحضارة

فقدمالدينبأهدابمتمسكامتديناالقدسفياليهوديةللجاليةنفسهأظهر41

بالواقعوهذهكاليكولاالامبراطوراعطاهاقدكانذ!بيةوحلقةللمبدالمال

الذيالتصرتهذامنالنقيضوعلى.بالعقيدةايمانالاصياسيةمناورةكانت

مدينةفيينظمنراهبالقدسوديةالي!ا)جاليةافرادمنالكثهيينبهارىى

قيبرعواخذالوثنيةالالماب(وثنيةالساحفةيتهاغالهمدينةوهي)يةؤيصس

وإظهرفيهاالمنارْلاتألمابوينظم(،!روت)بيريتوسامنالالقردبةللمدن

حيثالقدسمدينةتحصسيناعادةوحاول.لهحدودلاالتيسخاءهلسكانها

المنطقةهذهفيالمدينةتوسيعبهارا!قوياسوراالشماليةالمدإنجةنهايةفيبنى

أكرييااكمالعلىالرومانيالامبراطوريوافقولم.الئالث،السورسميوقد

)التيطبريةالىاكريياودعا.عندهالعملبوقفسوريةفيحاكمهفأمرللبناه

واسياسوريةفيالروهانالحكاممنالكثير(يهودايسكانهابينتضملم

الاعياداحتفالاتخلال44سنةقيصريةمدينةفياكريياتوفيوقد.الصغرى
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بابهةللناصظهرانبحد،الرومانيالامبراطورشرفعلىكانتْنقامالتيهناك

جحلأكريياوفاةوبعد.الالوهية)26(بهحاتلَشضوحيويةوفخامة

وتابعاالمباشرالروه،نيالحكمتوتمنطقتهكلوديوصالروماننرالامبراول

لادارته.مركزاقيصريةمنجعلالذىللحاكم

فيلكسانتوئونيوصخاصةالماليفس!ادهمالرومالْىفلسماجمطْحكاموأظهر

الحالمةمقاومةوزادتيؤلسلالرشهادةالىاستمعالذي(52-06)

فيلكسبانجوزيفوسواخسرنا.الاغتيالاتوزادتالحنيفةلاجراءاتهالي!ودية

وكانوافساداالبلادفىعاثراالذينوالمجرمينالطرققطاعيقاومسنتيىْلمدةبقى

السكاكينبرجالسميتعصابةخهم5وتشكلت)27(حصسيصعبالعددكثيري

لقتلالحصابةهذهاستخدمفيلكسبانجوزيفوصويضيف.(سيكاري)

فيفيلكسواعقب.(VA)(جونائان)القدسفيالاعلىاليهوديةالجاليةكاهن

واخبرنا.(62-06)فيستوسيوركيوصروماالىاستدعاثهبعدالادارة
احمص،

كأهـف

اليهودمنجماعةمعطينفلسهدخولحاولمصرمنيهوديابارْجورْيفوص

.هرب)92(زعيمهمولكناربعمائةمنهموقتلفيستوصلهمفتصدى

يهودومستوطنينقيصريةمدينةفيالوثنيينبينمنازعاتحدثتزمنهوفي

قيصريةلصكانمنالوثنيينسماحعدمالنزاعسببوكان.العددضئيلي

نسبةايةتشكيلهملعدمنظراالمدينةادارةفيبالاشتراكودالي!للمستوطنيق

نيرونالامبراطورالىشكوىالمدينةفياليهودرفعوقد.أهميةذاتسكانية

حدافيستوسووضع.شرعيتهالعدمنظراالامبراطوراليهايستمعلم

الحاكمالادارةفيفيستوسواعقب.نهائياالبلادفيالسيكارىلحصابات

425..26.Noth, History... op. cit. p
3-2..27,Josephus, Jewish Wars,,11 XIII

5..28,Josephus, Jewish Antiqu., XX, VIII

6.,VIII,;6 Jew. Wars,,11 XIV92ورط،*4،ط!حم.
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8Gessiusولsفل!رشوصكيسيوسثم(64-62)ألبينوص Flo

المستوطنينقيصريةسكانمنثنيونالرهاجمزمنهوفي.(..مفق1\-64)

الجاليةافرادفحركالىادىالذيالامر،غالإلجتهموذإحوامدينتهمفياليهود

رغمانرومانيةاكينةحاميةقتلواوفعلالهمللانتقامالقدسفياليهودية

لوقفهم.(الاردنبثصرقمنطقةعلىحكمالذي)التانيأكرياهيرودمحاولات

اليهوديةالجاليةافرادمنالكثيرينوذبحالمعبدكنوزونهبفلوروستقدم.

يضجللأكانفلوروصبانجوزيفوسنااخبروقد.فعلتهءلىواايمغرفصالذ-!

والسارقودْالطرققطاعوصاركاملةمدنافنهبعلناالمخالفاتاصتكابمن

حكمكلوديوصالامبراطوراعطى05سنةوفي.البلدفيويمرحونيصرحون

عمهوفاةبحداكريياإىْاالتانيأكَربياالى(خالكيس)عضجرفيالمربيةالمملكة

القدصمعبدعلىالاشرافحقءلىحصلذنكوبحد.المملكةحكمالذقيهيرود

صلاحياتهيمارسفعلاوبقىالفدسفياليهوديةللجاليةالاع!وراتكاسونتحيينوخى

هويريدهمافرضبهذاالرومانيالامبراطوروارا!.66سنةحتىوسلطاته

افراديقابلهربمارومانيحاكمالىمنهيهوديرجلأكريقعناليهههـديةالجاليةعلى

العلاقةمنصستأئينالب،ليةا!رادمنالمندينونوكان.بالمحارضةالجالية

عنجر.حاكمهيرودعمهارملةإرنبلااختهوبينبينهكا؟تالنيالجنسية

كانتالتياليهوديةالجاليةتريدهماعقتسبرتكنلمالحلادفيفالامور

كنعانيين)الوثنيينمنهمالساحقةالسكانفغالصعة،رصتحقممااكثرتريد

وكرهعدادنظرةاليهوديةإجاليةاافرادالىونينظالذين(نانييقورهوعرب

علىاليهتستندفيماوتستندالسهحيقالماضىالىتمتد-زرورلهات!و!قد

الجميععلىبالقوةرغباتهمفرضيرإبىوندخلاءاجانبنهمنجكرااجماع

الباطنفيهيلينيةالظاهرفيإ"وديةعائلةفىئقتهاوضعتشومانيةوسلطة

!بهف(وابنائهالكبيرهيرودعائلة)اليهوديةالجاليةج!وععليهاتحقد

ضاعثالاالرومانواسيادهمالبلادسكانمنالغالبةالاكثريةترضي

كا--!4



باعلانهاكأاالت!التيالفرديةالاحداثوتتكرراليهوديةأَيةلىجابالنسبةتتطور

فلسطينياليهوديةالجاليةتور!تدمو.الرومانيةالسلطةعلىالمصيارْ

وقضواا)رومانيةانسلطةمعالبلادفيالسكانيةالاغل-يةتلاحهتحيثطويلا

لاغلاقنظراالقدصسوىلفاومولمْالبلادانحاءجميعفيالمفاومةجيوبعلى

السكارْمقاومةإلمغتقيصرية!في(بهاوْلحصنهمللاسوارالجاليةاقراد

منعوهمحداظهرانيهمبينوسكنواالةدسمنأتواالذيناليهودللمستوطنيق

شيدوافقد.الصغيرةبيعتهمفيالدينيةالطقوصممارستهمحريةمنحتىبها

البيعةبابامامطيراالمدينةسكانبعضذبحومرةا)هـيعةواجهة51،محوانيتا

ولم.كتهبااليهوديةالقدلىلىجاليةافرادمنالمستوطنينأغضبسبتيومفي

وقد.3()ْاياهورشوتهماليهشكواهمرغمفلوروصالرومانيالحاكميناصرهم

عليهميصب!رروماعلىعصميانايبانا)ييثوديةا)-،ليةا"خانيأكرييانصح

اليارْاررومامعالاصطدامتنشدإتكاالتيالجماعةوقاد.والتصورالويل

الاضاحيبايقافهالهصيانإدأالذيالسابقالاعلىالكاهننيدبايأنانياسابن

مساداعلىالهبومفيهتموقتفي\6سنةنيرورْالرومانيالامبراط!ر!ثر!على

جماعاتوحاولت.)93(الصغيرةالروهانيةحاميتهاافرادجميععلىوالقضاء

والفريسيونالصدوقيينالثلاثالفئاتتضماليهوديةالجاليةمناحْرى

جهودهمولكنالنهائيالدمارمنا)جاليةافرادلانقاذالجهودبذلوالهيروديين

منللمصاةنجداتوصلأتوقتفيالانسحابالىمنهمالكتيرواضطرخابت

وتمجوداسبنعناحيميرأسهمكانالذينلالجلبفياليهودالشقاةعصابة

افرادها.جميعوذبحالقدسفيالرومانيةالحاميةعلىبوصولهمالقضاء

القدس!اليهوديةالجاليةافرادمنالثائرينبيئالخصهومةنشبتماوسرعا!

الاعلىالكامنذ،حانسبقالذي)مناحيمازعامةلفجدتهمأزتالتيوالحصابة

5-4.14,2,.03,Josephus, Jew, Ward.
2.17,2,.31,Ibid
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أثرهاعلىفتل(القدسفياليهوديةالجاليةئواررْعيماْليازوروالدأنانياص

قلحةحوتصغيرةوهيم)ماكيروسقريةوفي.عصابمهافرادمنوكنيرمناحيم

فيهمااليهودحيثواريحة(مكورالحاليواسمهاتالمبالبحرشرقمحصنة

ا!اطتمركزينالرومانإجنودااليهودهاجمفقدعاليةسكانيةنسبةعلى

منالقليلةالاقلياتالناسهاجم!قدالاخرىالفلسطينيةالمدنفيأما.وذبحوهم

وعسقلادْقيصريةامتالافرادهامنالكتيروذبحوافيهاوجدتاناليهود

ضمنكانتالتياليهوديةالقلةالاالذبحمنينجولم.الخ..والسامرة

جنديألا!ثلاثةالاخيروارسل.التاني)32(أكرييايديرهاكانالنيالمنطقة

الذيوالمفرقصرهواحرقالاعلىالكاهنوقتلفشلتولكنهاالحركةلقمع

قبضةفيالقدسمدينةصارتوبذلكهيرودوقصروزوجتهالثانيأكرييايسكنه

رأصعلىالرومانيسورياحاكموص66سنةالاولتثصرينوفي.التائرين

الىوتقدم.اللدثموقيصريةبعكافمرالفدسالىقوجهافلسطينالىجيش

وعسكر(سكولوسويسمى)المشارفرأستلعندوعسكرالشمالسالقدص

كيستيوسالفرقةقائدعرفوعندما.القدسمنالشما)يةالضاحيةعند

بيت)هوربيثعندالقديمالطريقمنالانسحابفيبدأالمدينةدخولصعوبة

وبدْلكبقواتهالخسائروانزالبملاحفمهفبدأوا،الحصاةشجعمما(عور

فارسلواذلكبعدالئورةتنظيمفيالتوارواخذ.مؤقتااليهوديةالجاليةنجت

بأسلايهوديةنسبةهناككا؟تحيثالجليلالى(نفسهالمؤرخ)جوزيفوس

وصولوعند.عندهممسموعصوتالقدسفياليهوديةولبجالية،بها

Gishalaكيشالاقريةسكانمنبوحناعارضهأثهناالىلىجورْيفوس

الصراعفيبهوقالوثيمكنلاخائناواعتإره(حالياالجيش)الاعلىالجليلفي

ضدبعيداالعصيانحملفيفعلايرغبلاجوزيفوسوكان.الرومانمع

منجوزيفوستحكنوفعلا.الآ-كرتنمعالاتفاق!وجوبن4يه،لالرومان

8-1.18,2,01-3;17,2,.72,Ibid
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البارعقائدهالىنيرونالرومانيالاءبراطوروعهد.الجليلقرىغالبيةلحصين

سlرعلىعكافي!يسبيشيانكان67صنةربيعوفي.العصيانلقمعدضمييشيان

اولااجليلاليسييشيانوضرب.تيتوسو)دهبقيادةمنهاواحدةفرقثلاث

جماعتهمعالهربمننمكنقدْانكيشالييرحناولكنبرعةت!هيرهامنوتمكن

حيثاهليةحربناراشحالعلىعكلالقدسالىوصولهولكنالقدصرالى

الزعماءواعدامالقدصعلىالسيطرةهنالأيدوميينبمساعدةهذابحناتمكن

الرومائيةالجيوشتمكنت68سنةمارصوفي.اغتيالهماوالارستاقراطييق

با)*اليةصلةدْاتتخريبءناصرايمنوايدومياالغربيةالخمفةتطهيرمن

تأحْيرعلىعملت68سنةنيرونالرومانيالامبراعنوروفاةو)كن.اليهودية

وعندما.القدسفيالعصاةانحصر96سنةحزيرانوفي.الحربيةالحركات

البلادتطهيرباكمالتيتوصولدهالىعهدالرومانيالعرشَعلىفيسييشيانصعد

الكثيرينوذبحالفدسودخلسرعةبكلايهوداالوارعلىالقكماءتموفعلا

الهامةوبناياتهاالمدينةمعالممنالكثيروحرقوتخريبالعصيانقوادفيهمبما

لوكيليوصوتمكن..7سنةالعبوديةالىس!ناهامنالكئيروساقالمعبدومنها

الغربيةالضفةبادارةكيرياليسفيتتولينوسبعدأتىالذي71سنةباسسوس

منومساداوماكيروس(الحاليةفريديس-بل)هيروديومتطهيرمنللاردن

بحضقتلعنونسمع.القدساستسلامبعداليهاالت!واالذينالثوارفلول

الرومانيالغربيةالضفةحاكمادارةوقت73سنةوانفسهملعوائلهمالثوار

Flaviusسيلفافلافيوصللاردن Silva.الآنالغيوهكذا

يدفيتكاالتيالففائيةلمطةانسهفلسطببنحاحَمرو6باواخذالسانهدرين

يعاقبجريمةهذهوصارتبدينهمالتبثءجمرمناليهود.ضع!حماالسائهدرين

ضريبةاليهودعووفرضوا.دوميثصيان)33(الا*سراطورزمنالقانونعليها

يهوداالمولوديناليهودوعفىكابيتولينوسجوبيترالربد4مبالىتدفعرأس

14..33,Dio Cassius, Roman History LXVII
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الرومانالحاءحقيقةالىاضافةالحقيقةوهذه.الرومانيالامبراطورعبادةمن

بشتىاليهودادخلهمأسذيناالناصكترةز.ينبدينهماشبضيرمنازيهودومن!

اجراءشكدونكانالرومانيللامبراطورالآنوعبادتهم.دينهمفيالطرق

ألغىكما،فيهمولودينيكونواولممجددااعتنقوهالذىالدلمتعنلتحويلهم

يرأصيهودياصؤولابدلهوعينالاعلىالكاهنمنصبالروماننالامبراطور

.34(الحشورلملهوتدفعالقدسفياليهودإةالجالية

الجاليةيهودإينتراجانالرومانيالامبراطورزمن116سنةالئورةاما

ادىممازمنهدولتهموالغاءالانبارودولةالحاقسببهاكانفا!بمافلسطينفي

لهاالمباشروالسبب.دمشقالىفلسطيقمنتحو!تالتيالتجارةضربالى

وامر.الفرثيين)35(لرسبفلسطينمنالرومانيةالحاميةمنقسمانسحاب

بحلبهاقامالتيالثانيةالرحلةخلال(138-117)هادريانالامبراطور

لهموتجلبجلهتقدعددهاقلةمنالرغمعلىالتياليهوديةالجاليةشمكلة

الامبزطوريةبودقةفياذابتهمطريقعنونفسيتهمديانتهملاختلافالمتاعب

أيلياأسماهاالتيالقدصفيواوجدالختانبمنعأمره131سنةفأصدربالقوة

Aelia-لاييتولينا Capitolinaذلكومحنى.رومانيةمستعمرة

الجا)!يةمعبدموقعفيكا+ليتولينوسجوبتيرالربالىالمدينةفيمزارتئسييد

سنةالبدايةفياليهوديةالجاليةةبلمنفلسطينفياشثورةوقاصت.اليهودية

كوزيبا(مواطن)باركوزيهانفسهسمىالذىسمعان،زعامة132-135

Barكوكباوبار(الكذبابن)كوزبابارتحقيراالناسوسماه Cocheba

تدملمالئورةولكن.المسيحيةالمصادرفي(ا)كوكبالرجلاوالنبصةابن)

بيتتير)Betherإيئرتدلديهحصنآخرسقطمالصرعانحيت

ofReign.34 .M Ca3,y A History of Rome dowm to the

Constantinح,(London,691))2.كل.544

648..35.Ibid, p
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القدسوصارت(القدسءهنالغربياجنوباالىأميالبحدعلىالحا)!ة

للربمعبدوبنى(يليااأو)كا.بيتوليناايليانياكو)وباسمرومانيةمستعمرة

يهوديلاييسمح)مالروماننالعصرنهايةوحتى.ا)يهوديالمعهدكان5جوبيتر

للمحبدنبوخذنصرتخريبذكرىفيوذلكالسنةفيواحدةمرةالاالقدصلبدخو

سمحوقد.المعبد)36(موقعقربلابكاءآبمنالتاسعفيذلكوكاناليهودي

Antononiusاْكهولييوسنيوسنونضوانيالرومارالامبراطر P

بموجبهمنعالذيالقانونعنوفصلهالختانبممارسةلليهود(138-161)

.المفعولنافذلَانالذىالعبيداخصاء

تنسىالناصجعلتخريباالقدسفيا)يهودياطم!:دتيتوستخريبوارْ

المعبدتخريبوجعل.القدسفيالغربياوا)ثمرقيالتلء،!ةغيقدكانانه

لهْالتوراةوصفالىالصتنادابنائهاعادةبمكانأ!سعواةامن

الرومالْيالاحتلالمنفلهصطينارجاءفيوجدتالتيالاتارالىنظرناواذا

ايدينا.بينالتيوالمصادر!وصالنصفينقرأماوتؤكدناحيةن5كنيرةنجدها

عندداوودبرجيسمىماورؤيةالقدسفىالاولهيرودسور.الآنَفيمكن

شارعبيىْيكورْفربماالقدصفيالثانيهيرودسوراما.القدسفييافابوابة

وائهابدلاالسصوربهابنيانتيالصخورانوإحتقد.القيامةوكنيسةداوود

هيرودشيدها)فيالمحبداما.(سليمانالملكعهدمنربما)اقدملهصورتعود

بالحديقةالآرْيسمىماانهفيعتقدهيرودقصراما.إطلاقامنهاثراييبقفلم

بمدفنيحرفماايضاانكبيرهيرودء!سالىيهودوقد.القدص)37(فيالارمنية

حيثالصخرفيمنحوتمقعرمخروطيعلوهاالشكلمربعة،خايةوهوأبسالوم

علىقصرهرتبقدهيرودانيظهرعليهاعثرقطعةومن.عليهبنىالذيالافريز

45..36.Pfeiffer, op. cit. p
156-154..Archaeology...op. cit. ppرight37.ا Alb
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خاصةالهيلينيةللقصورشمابهةفيهوالنقوشالاسلوبولكنالثصرقيالطراز

منالمنحوتزكريابهرمالمعروفالاثريرجعهيرودزمنومن.الاسكندريةمن

يبيقبهرممغطاةوهيالمصريالطرازعلىالخارجنحولافريز"وينحني.الصخر

بوجهالمنحوتجيمسالقديسبغارالمعروفالاثرثم.المصريةالحمارةأثر

بمقابرويذكرناالدوريالطرازفيهونرى.الامامفيمنحوترواقمعالضل

.الصغرىآسيافيليشيامنطقةلمبانيوشمابهةمصرفيالصخريةحسنبني

الىيعودانجيسىوهرمأبسالوممدفنانجوزيفوصكتاباتمنونستدل

حيث(اربيلوعاصمتهاالحراقشمالفيأديابان)ْحديابملكةهيلينالملكة

نا.ولوالعرشعلوادهاصعودبحدالقدسفيلدفنهمااخيهاوجتةجثتهاارسلت

انهايحتقدونالباحثينمنالكئيرفانمتعددةمراتعرتقدالذهبيةالبوابة

الاعمدةذوالبهوويرينا.الكبيرهيرود!دمنضوشانرهـابةألمسىعلىشيدت

مدينةيْالسناتدارهيرودبهازينالتي"3ْء!الكورنئية

.)38(الهيلينيةالحمارةبطرازولحهمدىعسقلان

تسكنهالمالمدينةانحيث)الوثنيالمدينةمعبدعلىالسامرةفيعنروقد

مربحةامامهالساحةوكانت(الرومانيالاحتلالفترةخلاليهوديةفئةاية

الساحةمنبسلالماليهاويرقىقدم225حواليضلعهاطولتقريهااكسكل

المعابدش!لعلىامامهبرواقمستطيلةخطةعقالمحبدوبنى.الامامية

يْللعيارْالماثلةالهامةالآثارمنالمحبدبقاياتزالولا.الوقتذلكفيالشائحة

مكشولْةالئسكلمربحةواسحةساحةتوجدكانتالمعبدمنالشرقوالى.المدينة

كافة.الهيلينيةالمدنفينجدهالذىبالفوروميسمىماوهوبالحوانيتمحاطة

كلط51الوحافةعندالمدرجثم.ال!يرهيرودذبلمنالغالبفيهذاالفورموبني

,Garstang,Jerusalem under Herod The Great83.له
,Wondersof the Past. edit. .J.A Hammelton, Vol. IV

009-198..pp
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مستطيلةساحةشكلعلىوكان.المحصنةا،سوار1ضمىالتلمنالشمالالى

الممرداخلسقفاتحملالاعمدةمنسلسلةمعالطرازاندورية)،لاعمدةمحاطة

8ومساحنه IrAمنسميكةبطبقةمغطاةيقانتوجدرانوكازت.قدم91ة

ثمالتواليعلىوالازرقوالاصفربالاحمرملونةالالواحمنسلسلةمعالجصر

والكتاباتالرسوممنالكنيرلىالجصعلىونرى.الاصفرالمرمرمنسفلىحزام

دْاتمدينةفيمتوقعشيءوهدْالاتينيةا،سماء1منالكنيرانولواليونانية

الىوالمصارعةالركضمنهاالتيالالعابإخالاوان.مختلفةاجناسمنسكان

الملاعب.هذهمثلانشاءدحللبر!اْوولعهمائناسافتنأن0الوقعهذافيفاسطين

يْالكورنثيالطرارْعفبناؤهواعيدطويلةلمدةا)سامرةمدرجاستعكلوقد

دْاتألمابعنوردتناالتيالكتاباتمنايفيمرألاانناولوالتاننالقرن

.36(أفيهأقيهت!أهمية

الايلياتركيباعادةوالاكتشافاتالنصوصضوءعاتالآنيمكنكما

دشمقطريقاهههماباعمدةرئيسيادْشمارعانفهناكالفدسفيلينأكابيتو

المدينةمحررطولعلالمعبدمنتلقةالىدشمقبروابةصتيؤدياذياالحالي

كاييتولينوسجوبيترالالهمعبدهناكالمعبدموقعوعند.برالجنو-أيالشما

هناكمنهالغربىالشمالوالى.الرومانيالاحتلالفترةفيالتهدسمدث!ةنصمير

اناستاسيسباسيليكاالبيزنطيالعصرفيمحلهحلتالذيفينوسالالهةمحبد

فينوسالالهةاوبيترجربد5الىي!ودأثرأيع!!خررولم.(القيامةكنيسة)

بدءفيالمسيحيةانتصارعندعنفب!لهدماقدوانهمالاإدحيثالآنلحد

عثرالقدسمدينةفياجريتالتيالتمقبباتمنالكتروفي.البيزنطىسالحص

oاmaْالعالثرةالرومانيةالفرقةاسمعليهبمكتوطابوق-على Dec!ْأLeأ

التيالثالثةوالمدينة.4(طويدة)ْلمدةالقدسرفيرابطتانني+retensلمأ

921-218..cal...op. cit. pp93.فا Wright, Bib

022-921..04.Albright, Biblical... op. cit. pp
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الكرملجبلبينالطريقمنتصفعندقيمريةهيهيرودمنالاعمارأصابها

تسسصغيرةقريةكانتبلالفترةهذهقيلأهحيةذاتتكنلمالتيويافا

ولكئهاهذاستراتونمننعرفولا(ستراتونبرج)ستراتونيسنوريس

66-6سنيىْوبين.فلسطينمدنوأعىماجملغدتوالبغاءالتعمير4بنتيب

مر!لزالثانيالقررْ،دايةفيوصارتفلسطينفيالرومانيةالادارةمركزصارت

عرضاقدم002)البحريإحاجزاتشييدوتم.ا)ثصرقفيالهامالمسيحية

تزالولا.الميناءلبناءوذلكال!بيرةالصخورمن(ارتفاعاعقدة02اوقدم01و

تمكما.البحرالىالارضمنالممتديناللسانينفيموجودةالحاجزهذابقايا

بنىوالذلىالعامةبمبانيهاالمدينةفي!ن!قةأهملاحاطةدائريشبهسوربناء

ومدرجالضخمالامبراطوربتمثالوزينهقيصرشرفعلىالمدينةمصبمدهيرودفيه

معالمنارْلاتفيهتتمكانتالخمم!يناتاوائلفيعليها)حتورتمهـءلمعبوصصرح

.(t\)الهعضبعضهمومعالحيوانات

تلموقعمنوصلنالفلسطينالرومانينلاحتلالالاولىالسنينومن

تبقىمايحيطمقطوعصغيربصحْربنيعريضسوربرينإيتقربالجديدة

وهناك.بطلعاتالداخليالجانبمنقويمترا015*001ؤبلخمنطقةمنه

وبوابتا!لبمضهماالمقابلةوالجنوبيةالشماليةالجهاتفيمزدوجتانبوابتان

ابراجالبواباتهذهوتحرس.والغرإكطالشرقيالجدرادْفيوضحتااخريتان

اللذينالرئيسينالمخيمشارعيويلتضم.الطلعاتمثلبارزةالزوايارباعية

.(LY)القائدمسكنحيثالمنطقةبمركزقائمةزوايافيالبواباتيربطان

فقد.العربالادباروايديعلىازدهارهافياستمرتقدالنقبمنطقةانويظهر

المنطقةعبرالتجاريةللقوافلولواقفتشكلكانتالتيالمواقعبحضعالىعئر

حوسبعينهدْهفمن.تلاهالذيوالبيزنطيالرومانيالاحتلالعصسفيالتجارية

022-921..41.Wright, Biblical... op. cit. pp
153..42.Burrows, what... op. cit. p
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Ainعسيبة) Hosb, Eiseiba)ا!طاتاحدىكانتالتي

التقنيةالاساليبوان.عرابةواديطولعلىالفترةهذهخلالالرئيسيةوالمداخل

وغيرهاحوسبوعينا)خلةمواقعفينلحظهاوالتيالازيا!العرباستحملهاالتي

والتيالاخرىوسيناءالنقبمناطقفيطبقوهلمانماذجتريناعرابةواديطولعلى

.المارةالقوافلمواقفاحدلىكانتحوسبفعين.مدهشةنتائجعلىمنهاصملوا

.فقرةعينحولواسعةواحةهناكحيثفقر!واديالموجودةالوديانومن

لناتحرضسفاروقصسلصفاررجمالآنتعر!ايضامزاقفثلاثةهفاكالغربوالى

البيزنطيالاحتلالفةرةفيبناءواعادةالرومانيالعصرفيوتعميرانبطيةاطلالا

الأخيرةكانتفقد.كورنوبعندعرا)"واديعبوربعدالاخرلىوالمحطة.التالية

الثصرقمنالبضائعلتب،دلالمتوسطالهحرساحلنحهِالطريقفيهاماسوقا

قدكررنوبانو-ظهر.البحرنحوالشمالىاكنمبالىالمدخلوهيوالغرب

العصرالىتعودالموقععندالحاليةالآْئارولكنالقديمالحجريالعصرمنذسكفت

.اليصرىذوالنبطيالالهمحاريبالرومانيالاحتلالفترةالىوتعود.البيزنطي

.خلالرفيفباسمالمعروفالواديجاز:يعلىنبطيةمستقراتعدةبنيتوقد

فترةحتىمزدهرةاستهرتالسلوقيالاحتلالعصسفيالفبطيالتحوكبدءفترة

فوضعتالماءمنقطرةكلجمععلىالانباطعملالنقبففي.البيزنطيالاحتلال

كثيروهناك.الكهاريزنحوالماءلدفعابىدرانقهاوةوبنيتالوديانفيالحواجز

الاحتلالفترةمنالنبطيةالمدن،حضقربالنقبفيالنبطيةالمستقراتمن

النبطيةالمدينةالىالطريقفيمثصرفةمنحدراتعندالتيتلكهذهومنالبيزنطي

المعروفةالمستقراتوهناك.البيزنطيالاحتلالفترةمنIsbeitaاسبيتة

الاحتلالفترةمنالنقبمرتفعاتفيانهامةإتءطيةاالمدنومن.العنابتليا،تباسم

الحالية.الحملةنقبخربتاطلالتمثلهاالتيالمدينةثمعبدةكانتالروماني

الطريقوان.عرابةواديالىالطريهتفيالشفخقاعةالىالطريقيسيرعبدةومن

خلالالتجاريةالقوافلقبلمنطرقهتمقدالنقبفيرامانبوادييرالذي

-354-



الرومانية.المسافاتاحجارعلىفيهعثرحيثوالبيزنطيالرومانيالاحتلالفترتي

شبكةمعالنبطيةوالطرقالنقلخطوروإه-وااقدالرومانالحكامانيظهركما

المحطةوان.بالاميالالمسافاتتعينالتيبالاحجارفزرعوماالرومانيةالطرق

لفلسطينالسلوقيالاحتلالبدءمنالفترةفيرامانواديفيالقوافللتوقفالهامة

بالوديادْمحاطصغيرتلعلىيقعالذيموهيلةقصرعندكانتالبيزنطيحتى

هذاويؤدي.الضيقسيقواديطريقعنرامانواديالىالمداخلعقويسيطر

منالغربيةالجهةعلىمواعندالنبطىوالموقعالنبطيالموسميأوادمويتنهرالى

مدينتيبيقالطريقمنتصففيوقوعهمنموهيلةقصرامميةوتأتي.عرابةوادي

واديطريقعنيكونعرابةواديالىموهيلةقصرمنوالطريق.وعبدةموا

سكنهالذيالقصيرامقصرباسمالمعروفالنبطيالموقعهناكالثصرقوالى.سيق

البيزنطيالاحتلالفترةنهايةحتىالمنطقةسكناهمبدايةمنذالانباطالاعراب

فىماالرص0)43(لفلسطيق

جماعاتمنكثيراستقلالالي!ويَالاحتلالفترةخلالف!سطينوشهدت

رْعمائهاواعمالالجاليةممارساتالمهوصلتماعلىوثورتهماليهوديهالص،لية

الجديدةتحاليمهمفيوصلواوقد.الجديدةالدينيةمبادؤهملهمصارتوحتى

جديداهدينااعتبارهمالاحسنمنيكونقدحدااليهوديةالجاليةعنوانفصالهم

اقي،البحرمخطوطاتاصحابمنهاعدةتسمماتهؤلاءعلىاطلقتوقد

الميتللبحرالشماليةالنهايةعندقمرانخربتالىنسبة)القرانيورْ

إجمعاوكذلكالجديدالميتاقاوالميئاقانفسهموسموا.(صينيونوالاس

يكونوقدالافالاربحةحواليعددهمبلغوقد.)44(والامةوالجحاعةوالمجلس

كتبهمليهاأخفواالتيالمغاراتالىنسبة)المغائرييقعليهمنطاقانالمناسبمن

قطنوهاالتيالمنطقةوكونثانيةناحيةمنفيهابعضهموسكنىناحيةمنالمقدسة

232-402,.43.Glueck, Rivers... op. cit. pp
5791(.44..J .M Allegro, The Dead Sea Scrolls, (Baltimore

.قي،.10
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العصورمنالمصادراسصعتهمجماعةهناكانومنوالمغاراتالكهوفكثيرة

اصاشراانقرنفيالمنطقةن!سقثئنتالاسمبهذاالتاليةسلاميةالى9العربية

اعتنقحيثفيهصرواواستدينهمعلىهؤاإءحنرقيمنالغالبفيوهمالميلادي

وعلاقتهمهؤلاءتشبيهويمكن.(ظثيورهبمندالمسيحيالدينهؤلاءمنالكثير

الذيالعصرفيال!رببالاحنافظهورها)حدالبكاغانبيتهموت!ولبالمسيحية

ظهورهعندالاسلاماعتنقواوالذينال!ربيةالجزيرةشب"في4الفجموالبعثةسبق

عقيدةانويظهر.الاسلاميالدننوتعاليم،4يؤمنونمابينالكبيرللتقارب

بالوثيقةعرفتدمفكأمنفقةؤ؟وتبقةوجدتحيثائتثصرتقدالمغائريين

ديرْمنفرق.ضعهناكانويظر.يناغائرامنهعيخةبفرقةخاصةالدمشقية

التيالجماعةلناتوضحهاالتيالفروقفينلحظهاطفيفةباختلافاتالمغائريين

وفايلوجوزيفوسكتابابمننعرفهم)الذينوالايسينيونالدمشقيةالوثيقةاتبعت

الماثتين)45(عنفترةفيعددهميزدلمالذينوالقمرانيونال!موص(وجهعلى

العربالرعاةبعضحصلعندمابهؤ.،ءءحرفتناوبدأت.فشخةعينموقعوسكنة

كتبتالتيبهمالخاصةالبرديواوراقالرسقمنكميةعلىصدفة4791سنةمنذ

المربعاتموقعفيتما،ول!1انك!فعليهالاثاريون)طنقكهففيمختلفةبحروف

نصوصااكثرهاكا؟كلتا!قامااععلبتاخرىبكهوفئمالسارقالكهفجفوب

.المخطوطاتمنكبيرةكميةووجدوا52!1سنةدكلغذالرعاةعليهعئرالذيالرابع

قدالمربعاتكهوفسخطوطاتوكاز؟ت.الحثصرينحواليالكهوفعددوبلغ

الكهو!استخدروتوقد.واليونانية-.!طيةوالىوالصبريةا،رأحية1باللغاتكتبت

الكوكببنسمحانقادهمالذ.ربئاليهوديةالجاليةافرادلهصاباتلَملاجيءايضا

بانعلما.()6؟(الكذبابنايكوزبابارسمعمانارضاسميالذيكوعصابار)

6 Scripture،3 (NewءSe6.45أع Theodor .H Gaster, The De

1.9.6(،591,York

عمارْ،)العابديمحمودترجمة،الميتالبحرمخطوطات،زباروميلر46-

.C11صي(6791
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منغدداعربيوجدم008سنةحواليباننااخبرالاولتيحوثيالبطريرك

فدريلاالواقعوفي.)47(الميتالبحرقربكهففيبالمغائريينالخاصهالملفات

بذلتقدعدةمحاولاتهناكانولوواينومتىتالمبالبحرمخطوطاتتتبمن

..مقالاولالقرنمنالميتالبحونصوصجرارمنجرة

47..!.مذ.232 Wright, Biblical... op. c
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البنا،فيهاواكتشفنفسهقمرانخربتموقعنقبوقد.الخطدراسةطريقعن

تسعةبارتفاعمنهالغوشىال!ضوبفيغرفبثلاث(قدم4!كر118)الرئيسي

وفخارالاولالفرناواسطالىتعودونقودالثمرقيالشمالفيغرفتينمعاقدام

منفقرةحوتقطعةقريبةمغارةفيووجد.لفلسطينهيرودادارةفترةمن

الدشمقية.الوثيقة

ثلاثوهناك.السلوقيالعصرمنذالخربةسكنعنالحفرياتواظهرت

للاجتماعاتاعدتقدالغربيةالجنوبيةالنهايةعندالغرفةوكا؟ت،البناءمنفترات

للحبادةبهاالمتصلةالغرفةوخصصت.الجماعةلدىالجماعيوالاكلالحامة

016)الطينمنماثدةكانتانهاثبتماالعلويالطابقفيوعثروالاجتماعات

الاولىالفترةمنقمرانواديمخطوطاتجميعثوجا.(للارتفاعأنج03*قدم

القرنفيسكنتهقدالمكانانويظهر.السلوقيالعصرفيقمرانقريةلسكن

المكاناختيارهموكان.المغائريينمنبالاسينيينالمعروفةالفرقة.مقالثاني

فيهانحزلواالبحرسطحمستولىفوققدماوخمسينماثتينارتفاععلىلانهموفقا

وقد.والحبادةالصمتوالتزموا،وأمانحريةبكلالجديددينهمومارسوا

ضداليهوديةالجاليةاعلنتهالذيالعصيانحركةاثناءالتخريبقمراناصاب

مسبقامحرفتهمرغمذبحواقدالسكانيكونوربما.م07-66سنةالرومان

كانالرومانيالعاضرالفيلقانجوزيفوصواخبرنا.الرومانيالجيشبتحرك

الكهوففيالمخطوطاتمنعندهممابسرعةفأخفواقمرانمنجداالقريبةاريحةفي

فيالبنايةداخلاكتشفوقد.شكدونلمستفراتهمالحودةأملعلىمنهمالقريبة

حجرةفيووجدت.للاغتسالواوانيوفخارالنحاسمنمحابرقمرانخرب!ت

كانتكثيرةجراربقايامعللطبخانيةءمصرسبعةعلىله!المجاوروالمطبخالطحام

صهاريججدرانالابنيةمنالغربالىاكتشفتكما.والاغنسالءللوضرتستخدم

.)48(مستطيلة

.115ء12صالذكرالسالف،مخطوطات،باروز48-
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-56!1منالفضخةعينموقع!اجريتالنيالتنفيباتخلالوعتر

.الميلاديوالاول.مقالاولالقرنينفيالمغائريينمناخرىلفرقةاثارعلى58!1

بصورةالاخرلىالمغائريةالفرقمنباخوانهماسوةطعا!ميتناولونوكانوا

الكتبواستنساخوالدراسةالحبادةفيوقتهمويقضوناجتما!ممحلفيششر-لة

وجذاذاتهمالتمينةمخطوطاتهملاخفاءايضاالقريبةالكهوفواستعملوا.الدينية

بهاالاهتمامويحرمونقرائتهايمنحونالتيالكتبلقبروكجنيزةالقيمة

.واتباعها)94(

قمرادْمنطقةك!4رقمكهف

.115-116صنفسه!4-
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يكونوانلابدالذعبالذيالحديثةالعقيدةهذهمؤسسمعرفةالصعبومن

اعتبربلاليهودوحياةعقيدةعنالتامبالانفصاليكتفلمانهويظهر.-لاهنا

الجاليةمعبدكهنةواعتبرواامتهمضطثديورأسالأولاجماعتهعدورأسها

.5(لَتابين)ْخارجينمارقينالقدصفياليهودية

حباقوقشرحكانتالميتالب!حرجذاذاتفيوجدتالتىالمخطوطاتومن

جماعةدخولوعنالبهوديةللجاليةالداخليةالمشاكلمنالكثيرفيهانقرأالتي

الروماناوالسلوقييناوالبطالمةربما)ف!،ttimالكتتيمسماهم

ومن.د(القدص()1فيأدينيااليهوديةال!،ليةرأص)الكذبومعلم(للبلاد

لكتباعادةهووالذ.ئي)اليوبيلوكتابالنظاملَتابالاخرىالمخطوطات

قبلبالاسينيينخاصتفويمكانوربما..مقالثانيالقرن!ايةفيالتكوين

تقرأدليلعنعبارةالنظامولَضاب.(القدسفياليهود.بةالجاليةعنانفصالهم

الاجتماعيةوروحهوالانسانالجماعةفيالدخولوشَروطالاعخ!اءالتزاماتفيه

التيالصدوقيةالوثيقةثم.)53(الدينيةوالمناقشاتاجماعةواالفردوواجبات

علىوعطفهبالاشراراللهينزلهاالتيوال!قوبةالالهيةوعنا.بتهاللهانتقامتدْكر

وهناكالعائلةحياةعنثمللهالمخلصرالتقيوجزاءالاوائلوالمذنبينالاتقياء

والشهادةالمفقودةوالممتلكاتالعظمىالمقوباتاكنالالمدنفيللبصاعاتقوانيىْ

والنجاسةوالاكلالوثنيينمعوالعلاقةالمخدسةالاماكنوتدنيسوالاحكاموالوضوء

)55(والتراتيل)54(موسىخطبةثم.الخ)3؟(..والملاجيءالخيامسكمةوقانون

ofLibrary.05 Frank Moore Cross, Jr. The Ancient

128..NewYork,)6191)pول،umraالQ

256-246..51.Gaster, op. cit. pp
06-93..52.Ibid, pp
85-61..d، pp53؟1.فى
236-233..54.Ibid, pp
202-115..55.Ibid, pp
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النوراولادبيىْا)حربؤكتاب1"()/أناحوملَضابود(ميخا)6كتابوضرح

نايظهرالذيادريسوكتابعثصرالاثنىالبطاركةشهادةثم.)58(والظلمة

الجديدالعهدكتاباتعلالكتب5صتأثيرانونعرف.بيااهتمواقدالمغائريين

الكتابعباراتواستممالروحتح!-!اليالكرما!%بلمرعظةؤ؟4خاصكبير

الحدالىهذاالبطاركةكتابءإزاتمنالكثيراستععلفتلولسوان.الاول

كتابفينرلىكط.اسفارهفيمنهنسخةحاملاكانوانهلابدانهفيهقيلالذي

فييردولم.كلذلك)!ه(المسيحعليهد19الذىالازصانابنعلىإغأكيداادريس

الاضافيةازْعمدةفيزقرأا)شواجافاشاركحمناكوأكنلك!اصذكرالنظامكتاب

)يفرأواواطفالنساءالكليجتمعان)نتاءا؟ءشروطومن.واننممه،ءالاطث،لمنه

مقبرة!للنساءءظميةلَلهياء.ثالثتورجانبالى6(()ْالعهدموادجمييملهـم

لعضويةمرشحوكل.ومتزوجينعزاباتفهمالصمابمةزتكاوربما.قهرانموقع

وللثصريعة.لهإولائهمغلظافصماويفسممالحهدنصوصي!سهعانعليهاجماعةا

العث!رين.سنفيالاللانتماءمؤهلينيكونونرلاسنواتعثصرلمد!الأطفالويدرص

هدْهظالرتواذا.وخل!4قابلإ،تهلمهرفةعلنيةإصورةالمرلثصحاختبارويتم

التيالمشتركةالمائدةخلالهاي!غمِلااتجرير:يةلصنةيقضيانف!لميهايجابية

السنةهذهانت!تواذا!الحاه*الجماعةبمتافعيمم!حولأإبهاعةاعليهايأكل

عندلديهومابممتلكاتهضا،لهاليمهداخرىبةتجريبسنة.بقضيانعليهبفجاح

الجماعةلدىبمايتمتعاوانعا+ةالمالْدة11،:-ديدةالفترةصلْىهلخد6يحضولامراقب

اليهايقبلالتيإبئللعضو3هـلفحانيكرالثانيةأسشةاإةنها.وفيالعامةالمصالحمن

بالجماعةوظيفةا،بئيعطىانبكنولا.بالطاعةوقسمهالجماعةوإفقة5بعد

CoralبيJe6هMartyred

ث!بم.I؟ظ4،كلكل..024-923

244-243,.57.Ibid, pp
603-281..58.Ibid, pp

.95 Upton Clary Ewing, The
12-11..Gables,6791 ) ، pp

201,.06.Allegro,... op. cit. p
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الأفئةاوعائلةبرئاسصةاليهيعهدولاوالعشرينالخامسةسنيكملانبحدالا

واطلقدقيقةلاختباراتعضواصيرورتهحتىالمرشحويتحرض.)61(الثلاثينبحمر

كانراوهؤلاءالاحباراوالجماعةشيوخاسمالتبيتمرحلةاكملواالذينعلى

ويقاصصونالجددالاعضاءقبولعلىفيصوتونالمجتمعشؤونجميعفييشاركون

معاجبارياالاعضاءاجتماعاتحضوروكان.الحامةالثهسيعةحسبالمذنبين

حواريمنيولساعلنهالذيبالمبدأيؤمنونالاعضاءوكان.صارمةاجراءات

الاعضاءويقضي.()62(لأئقةمنظمةبطريقةيعملارْيجبشيءكل)المسيح

وبكلإسنةاطولعلىونهاراليلابارصتمرارالمضريعةدراسةفيطويلةفترة

كتابةعلىانقائمكونوجوبفيتشديدوهناك.الثسائعلهميفسركاهنمجموعة

السنويالرئيسيالاحتفاللاجماعةالدينيةالشحائرومن.طاهراالدينيةالطقوس

ضوقعندوالصلواتالادعيةعلىتأكيدالنظامكتابفيونقرأ.العهددخولفي

اعضاءويأكل.السنةرأسواحتفالاتالجديدالهلالوظهوروغروبهاالشمس

كلبدايةفيالكاهنويقومبعضهمم!عويتشاورونويتعبدونسويةالجماعة

اليهوديةالجاليةمعبداننظامكتابيذكرولا."يذوالفالخبزبمباركةعامةوجبة

اليهوديةبالجاليةلهـ3علاقةلَلابىصاعةقطععلىدإلمماالقدسىفي

تقويموحتى.جديداطريقاواتصاعهمعقاثدياوانفصالهم

فياليهوديةللجالبتذاكعنكليااختلافايختلفالمغاثريين

الىوالاضاحبمإمنللقراالمغائريينيمتفإالنظامكتابيذكرلمكما.القدص)63(

ذلكاحترامهمعدمعلىحتى.بدلمماالقدسفياليهرديةالجاليةم!:دهيكل

قضاياعنمسؤولينكهنةوهناك.6(الجديد)ثاندينياتجاههمفيالهيكل

اليهينتخب)نعضولكليمكنعامجلس5وهناك.للجماعةوالاقتص!ادالحقيدة

9..Gaster,op. cit. p6.أ

.41:4نثيينكور63-

01..63.Cross, op. cit. p

236-342ْص،الذكرالسالف...مخطوطات،باروز64-
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كهنةثلاثةمنتتألفهيئةوهناك.احوالهايناقشللجماعةبمجلساشبهوكان

ونقرأ.المقدسونالرجالاسمءلميهمويطلق)فاءالاالاعضاءمنعثصرواثنى

ثمالمجلسورجالانشهرةورجالالمقدسونالرجالفهناكالكهنةبينتميبزعن

اماموحقصالحهوماتعهلانالجحاعة)النظاملَتابوأكد.6()يئلاالعررؤساء

الجاليةافرادكونعلىهذهوتدل(الانبياءوعهيدهمولمىبذلكامرهمكماالله

واوامر.تعاليممناللهبهجاءلمامخالفةتفاسيرويتبعونباطلعلىاليهودية

اعدائهمزيفيظهربالتفسيرانهاعتقدواحيثالمنفدسالكتابتفسيرعلىوأكدوا

معلمالىالمقدسةالكتبتفسيروأودعوا.(القدسفياليهوديةال!اليةافراد)

جميعبلسانهليشرح4قلبفيالحكمةاللهوضعالذىالكاهنسموهالتلىالحق

للحركةانعكاساتالمغائريينلكتاباتتفحصناءكدونجد.ال!نبياءمنيدهءاقوال

يحصلهاالتيالمعرفةط-يقعنص6الخاع!ورالمغاريينفتأكيد.بانغنرصيةالمحروفة

الدينيةالطقوسفيبالاشتراكاوالفرديالطملطريقعنروحيرفيضالنمرد

منحباقوقشرحفيفنقرأ.الغفوصيةالىءؤشراتلَلهاانواعهالمضضلفيةادس

تملاكمااللْهء*!بمعرفةستمتايءالارضالانالعبارة)المغاؤرييق(يينالمغار-لتاب

انتمبارك)الاقوالنقرأالنظامكنابمنالتانيالمزموروفي.(آالبحر()6المياه

.(المعرفةكلعلممتا؟ت)و(خادمكقلبالمعرفةالىفت!"تالذىالهييا

(يفهمونالذينجميعالىأحكمةائعيناليفتحاالاقوالنخرأالمزاسراحدوفي

العطاشى(عنالمعرفةتياريحنصونالخداعوناظريلَاذيبالامروجيارْ)و

.(المعرفةتمنحني...الجماعةوفيكهذهمتاهاتفيحكيماجعلتنىلأنكاو

نا)حبقوقشرحيعلنكمالهيةالى1الالصراشمعالمتكررالنلميحهذاوينسجم

لى.لهاقرركماالمعينحدهاستصلمغالالهيةالازمنةالانو(ءجيبةهيالمهااسار

لائكاالقولزقرأبالمغاريينالخاصةالثمكرمزاميروفي.(حكمتهاسرار

النورثنائيةالمغاريينكتابفينجدكما.(الصبريبةاسراركاعرفجملتني

01..65.Gaster, op. cit. P
14.2:066
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ابناءضدأتوراابناءحرب)سحوهاوالتيصيةالغصوتنائيةالىالمشابهةأظلمةوا

يحبواانا)!صاعةالىينضمونينأتاعلىانهالنثيامكتابويوصي.(اْلظلام

التتهشفحياةوالمغاريونانضنوصيونواتبع.الظلاَمابناءوتصقتهـاالنورابناء

منشخصعلواطلق.ا،قدسبالفقرالاخيرينعندسميتوالتيالشديدة

ثيراكرؤيةايضاويمكن.()67(ربهةر-5الىال!بر)نة.سمهعلىالمغاريين

المغاريورْوسمى.(الخ!هـواْشر)"الثنوفيالمغاريينكتا)،تفيالزرادشتي

أ!)1ء!بلعالبالزرادشتية(نب:أْبهراما-يمانإأهروالظلمةالثصرجيوسةىرأص

بلعالانهارتكونعندماباإرؤ!تالحمهصابيومعنالمغارإجمتهـخطوطاتفيونقرأ

غدرانهاتدمرالتيمياههممنشيئايأختاويؤسبن5جهيمعتلتهمالتيرانمثل)

بضعلتهاتجتاحالتيالنارول0005واءالمصيم،تواليابسة6اخف!!ااالشجرة

منمخاوقهه!ماعازسصتخلكنار..مياهثاثىسبمنكلوتلضكمالمحرقة

الشعلة،متلأ!اإجبااس!ستغدواعفدما،انصخريةاليابسةصاخنارتكل،الطين

المياهالىشيءكلالنارلَل،تأوعندما،أفاران5جداولاالفرانبتجذوروتصبح

آراءثليمااوحف.()68(الجخيمحتىا!ر-لعاناتفيخ!اتفكا"!اصا،الجوؤية

بعدهاوينهضانفصرورمنالدنيايطهرهائلحرإكأفيالحالمبتكابةالزرادلثمتية

منالبشردصائروْلفررأحساباويح!،مجيدجدإبىعالمنمباماكنهملاخذالاتتهياء

النظامكتابور-كل.66(المآ!ورامزإممتما!لفواشياز!الكإيرالحاكمقبل

حيثالالهيوالاختياربالقدرالمغاريونآمنكما.بلعالنصجبمنالبثصرأشرار

نصيباز-صارْلكلصصببتانك)ال!ارةعندهمكلرامصادزاميرأحدفي؟تنرأ

فيالمنتظرالمسيحءبيجيالخلاصبردسالةت!!منا-جما!4اوكانت.(اْبديا

التيالحياةوىاشواإمالعاعننا!:لوااوكمملرظيحالمصظ!ىرولتوقحهبم.المستقبل

11,.67.Gaster, op. cit. p

,Wright.68.سر35. Biblical... op. cit. p

014-913..96.Gaster, op. cit. pp
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عنليسالنظامكتابويتكلم.7()ْرضاهعلىللحصولتؤهلهمانهااعتقدوا

ضعالتيالاولىللشرائعسيضمعاناثنينمسيحيينعنبلأتواحدمسيح

.المغاريون)71(لها

الطمعالىتؤديالتيالتجارةعنمبتعدينالصلاحةعلىالمغارإونعاشىوقد

.(التحميد)الروحيالتطهريسبقهالذيالاستحمامبواسطةبالتطالرآمنواكما

لذينIوالايسنيينوجودعنلأ(الاسكندراني)3وفايلوإفهـس)72(جوزلناوذكر

الطبيعيالتاريخكتابصاحبال!بيربلنىعنههماءلمصناكماالمغاريينفرقمنهم

فلمصطينفيالميتحرارش!هـاطىءعلىلسكناهمىوزمرة(م!23-7)

يسميهشضمااللهبعديقدسونالايسنيينكونعنونقرأ.7(وانمزالهم)ث

فرقأربعوجودعنجوزيةوصناويحله.الفم-قةقائداوا)ثصريعةمعطيالكاتب

جلوصعنفايلوواخبرنا.انهضويةن5مخت!فةدرجاتت!ونقدا،يسنيينمن

وتحريمكهارهمبأقوالالاصغههـسناالاعخماءواهتماما&صنحسبالايستيين

وتمْسيرهالكهـيعةدراستهمجانبالىجوزيفور!ي!ددهاالعامةووا-بار!مالقسم

اشتغالهميذكركما.المقدسةالكتبقراءةمنالمستقبلبالتضبو?نوا!شما!م

6,an Begining3, (New York!آScott Enslin, Chri07.قي Marti

91ثه)8،."،14.

13-2.,ars,,11 VIII72كأ. Josephus, The Jewish

.24727-.صالذكرالمار...مخطوطات،باروز71-

.73 Philo Hy Pothetica, ،11 ;18-1 Every good man is free

...13-12,Charles .T Fritsch, The Qumran Community.
29.09،6(591,yand Scroll3, (New Yorkإits Histor

باسمعرفواالمغاريةالفرقاتباعمناخرىفرقةمصسفيكاْتبانهعلما

عنهمفصلTherepeutaeالثيرايوتيين)المتنطسورْأوالأساة

Onكتابهفيفايلو The Co34 tmplative Lifeكانواوالذين

ورياضةللدراسةالمنعزلةاماكنهمفييتفرؤونثمسبتيومكليرفمورْ

الاسكندرية.قربالقديمةمريوطبحيرةحولوانعزلواوالجسدالروح

17..74.Natural History, Bk. ,V ch
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أخذناواذا.الجميعبينمشاعةمممتلكاتيوكونال!جارةعنوابتحادهم؟،لفالأحة

سكنةوفرقةفرقتهمبيناختلافاهناكاننرىالايسنيينءتجوزيفرسدونما

الىفتشيرصحيحةكانتانوهذهالعبادةاكلكأروب!!/!لملأخراالحالمحولقمران

وي!ف.ا)جديدة)"7(المختلفةالمغاريةالفرؤ،بين9،فاتالاختبعضقوجود

الب،ليةمعمدالىإيرْا)قرابتقديماعترافهاببفاءالمغارإجبئبفيةعنالايسينيو!

غيرالقرابينتقديماوالهحيوانذبحين!سونكانواونكنهمالقدسفياليهودية

والعربيةبالاراميةالطبيب)أسيكلمةمنمأخرذالرو!همني!ووقد.النباتية

طريقعنالروحطبيتعاطونكانوالانهمالالصبمبهذات!.صمواوربما(والاكدية

واثوبيىْاحدهمنملكإهمْتعليماتحرمحيتحيات!بهمبساطةعنونعرفالصلاة

يثر.لكلاساسعندهمالتملكحيثالطعامادخاراوالاحذيةمنزوجين

فيالصغارفيهايقبلحيثالتلمذةدرجةالاولى:در-،تثلاثعلىفيهاوكانوا

يمينيفسمونالذينالمحلةيندرجةنم.الىسلموغدش%ةإصلوالمالذينالسن

فيويبقى.الجماعةاسرارومعرفةالت!!دوبسنةويقضونا"جماعةالطاضة

لىويحملوالزنارالازرقالتوبو!!الجماعةشعاربردهايلبس!سنتينالاخير

.الطضيده

Nazarenesالنذريينباسمعرفتاخرىفرقةالايسينيينمعوترتبط

نباتييىْالمغاريينبقيةمثلوكانواالاردنبثصرقبيريةمنطقةفيايضاافرادهاعاش

باننعرفانو)ضا.وقرابينكأف-إحاناتالحيريقدمونولااللحوميأكلونلا

الايسينييىْفيهمبماالمفاريينجميععاىاطلقتقد(1)فقراء)الابيونيمييقكلمة

اليهوداسمالكلعلىواطلقالفتراهمعاغذرييناجيرومصنفوقد.والنذريين

.cالمم!يحيين)76

.276-386صرالذ!السالف،باروز75-

601,.76.Allegro, op. cit. p
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الكنيسةوعقيدةافكاروةينالمغاريونبهاأمنالتيالافكاربينقارناواذا

عىدالمعمدانحنافيو.متطابقايكونيكادع:؟-اتشابهانجدالاولىالمسيحية

قليلة.اميالبعدعلىموجودينالمغاريينمنالطائفةفيهكا؟توؤتفيالمسيح

وفكرة.المغارييقالايسينيينجماعةمنكاننفسهالمحمدانيوحناانوقيل

المضارييق.منقمرانسكنةعندالاستحمامابصقسشكدونعلاقةذاتالتعميد

ارْالنظامكتابفيوجاء.المنتظرالمسيحتعميدفكرةالمغارتيمنكتاباتفيووردت

يماْلوهذاالحقيقةروحعليهيرشبانالانسانيطهرسوفالعالمنهايةفيالله

الداخلعلىي!ونوقد.القدصبروحش!بهيحمديصهـفبانهالمسيحاقوال

منالمحمدادْيوحناكانفاذا.بم)7"1الجماعةقبلمنيتعمدانالمفاريينبمقيدة

به.خاصاطريقاوسلكمنهمانم!حبقدانهالمؤكدفمنالايسينييق

مامعوالفكراللغةفيتشابياينللمفارصتالمباليحرمخطوطاتوتتضمن

يظهر-،قوقشرحوبقراءة.مدهثسةدرجةالىيحالىعنالجديدالحهديرويه

البحرمخطوطاتوفي.بالثصرحوردالذيا)خيرلمعلمتجسيدالا!وماالمسيحان

ت،ليمفيناحظهاالتيتلكتماثل!ىلموكيةومناهجتعاليمللمغارييىْالميت

قرارْواهلالاوائلالمسيحيينبعبئالبإدةطقرسفيتشابهوهناك.المسيح

البحرمخطوطاتفيعنهانقرأالتيالجماعيالاكلطريقةوحتى.المغاريينمن

يدورماالنظامكتابفيووجدت.الاولىالكنيسةايامالخبزب!صريذكرناالميت

والطريقةالربانيالعشاءقدسيةحفظفيالاولىالكنيسةازبعتهاالتيالطر-قةحول

الجوانبمتعددإ"تشاوهناك.تلاميذهمعالاخيرعشائهفيالىصيحاتيعهاالتي

الاولى.القدصوكنيسةالمغارييئمنقمرانسكانبببئالعلياوالمتلالحياةفي

بعضوارْ.التملكواشتراكيةالداخلفيوالوحدةالمحبةروحشجعفكلاهما

البحرمخطوطاتفييماثلهامالهاا)جديدالحهدفيالانلحظالتيالدينيةالمحتقدات

Paللايولسآراءبمضبيقتشابهافنرى.للمغاريينالميت

-772:7.
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لغزوبين)78(سالونيكلاهلالتانيةرسالتهفياجهااالمشا-(ضىالفرلغزفكرة)

مخطوطاتثنائيةانكما.المغاريينمنقمرانأ!لعندالشكرمزاميرفيالشر

للسماوي،والجسدا)روحثنائيةمنيقانجلهاإصاتذكرناأ"صغار.إمنالميتالبحر

بولسيقاررْ-نت3ءأهلالىالئانيةالرسالةوفي.-بولسرصمازلفيوالارضي

بلعالواسم.V(وبلعال)6المسيحوبين(والظلمةرالنوبين)واظلمالعدلبين

والذيالجديدالعهدمنالمجالهذاوفيقمرانأهلمخحلوطاتفيفقطمذمور

يشابهوالذيالاولينالمسيحيببئتراثمنلثيئاهنااستعصيو&ا!بانفسر

ماتشابه8(الا؟سان)ْبعدالةلو&لىثقةعدموان.المغاريينقمرانأها!أفكار

ادركانا)قولهمامثاللام!نارييق!تالمبالبحربمخطوحئاتالشكرمزاميرفيجاء

.(الصلاحأعمالتثودألاعلىالى!ليا:لمهالى)و(ا،زسانيمدكهل!الحدلبان

.النظاموكتاببولسأفكارمنكلفيمتشابيةبصورةاللهعدالةفكرةوتبرز

بمعلموالايماناللهعدالةعلىالمخاريببئمنقمران%سكلعن!الخالأص!فكرةوتستند

برأيالخلاصوان.ة،لمسيحالايمانز؟ريرثييولىصثطيما،اتوهذاالخير

القدسالروحبمساعدةالخطيئةعلىالتغلبعر،وقدكأةيراز؟ابىشن!مندبو&لى

الالهية.القدرةالىاعالحةاالاءمالالمغارإينمنقمرانأهلويعزي.وفكملها

والتطهرالغفرانيعنيالمغاريينمنلمحمرانوجماعة؟بىلسعندالشلىلأصروان

الرسائلفيالذيْزرددالصدىوارْ.الروحبتهـالمشتركةا)حباةفيوالاشتراك

المسيحاسمرفعلوانهقيلإحيتحدابغبطرهـىورسالةاؤ-مهوسىأ!لات

منقمرادْأهلمخطوطاتمنالرلى،ئلهذهباناذذهنالىلتبادرالرسازلمن

اسسافتتضمناليهودالىالموجهةؤلوال!ِطاتالمخصوابينالمقارنة)عا.المغاريين

انفسهمالاخيرورْفاعضبر.يببنالمغارمنقههـانوجماعةالمسيحيةبببئثلةممالافكار

-786:14-15.

12-11..cit.pp!97..ث Ewing, o

غلاطيةاهلالىيولسرسالة!3:03الرومانالىيولسرسالة08-

2:16.
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شرحفيالاخيرللمجيءالطويلالتأخيرالىالاشارةوان.جديدعهـدالىدعاة

رصائلمنالثالثبالفصلجاءمايماثلالمغاريينمنقمرانجماعةلدىحباقوق

مزاميرفيالعالمنهايةووصف.المسيحء*مميءفيالتأخيرعن!الثانيالجزء)بطرص

منالثالثالفصلفيجاءمايماثلالمغاريينمنقمراناهلبمخطوطاتالشكر

انجيلفيوا)ظلمةالنورثنويةالىالاشارةكئرةوان.بطرسمنالتانيالقسم

المغارييىْمنقمرانلبصاعةالحربمخطورومنيقابلهاماذاكرتناالىيحيديوحنا

العامةالتفكيرطريقةوان.الظلامفيتتمالتيواعمالهإلمعالجيوشعن

مىْقرادْاهلنصوصطريقةكبير،قدرتشبهيوحنالانجيلالادبيوالاسلوب

م!وطاتفيواضحةكلهاوالقيامةوالمبةوالحقوالايمانواسلوبهاالمغاريين

برمناْئحثت)نصهماالنظامكتابفيفنقراْ.يوحنا)98(وا؟!يلايىتابىحر

عليهوسلطالعالملحكمالانسانخلقلقد...وسيكونكانمالَلالحكمة

حكمتحتالنورابناءاماالهثصروجميع،والشرالحقارواحوهي...روحين

الدنياالحياةوما.الظلامملاكحكمت!ت.والثهسالظلمةابناءأوالانوارأمإ!

العهدمنمكارْبكلنجدهالرأيهذاومتل،(الروحينهذينبينصراعالا

يماثلوهذاالنورابناءاسمانفسهمعلىالمنورينالاعضاءواطلق.I(الجديد

سحيالروحيالجماعةرأسانكما.(Ar)الجديدالعهدمنيوحناسفرفيما

.)84(اللهارسلهالذيالمعلميوحناسفرفيالمسيحواعتبرالحقمعلماوبالمحلم

لغةالمغائريةقمرانجماعةونصوصالجديدالعهدمنيوحناا؟جيلوتجمع

المغاريينبينالتشابهعنبالكلامنفصلانلريدولا.8()دواحدةْيولوجية

.313-328صالذكرالسالف،باروز81-

234..82.Wright, Biblical... op. cit. p
2.:384.

216-602..85.Cross, op. cit. pp
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التطابقعلىتؤكدوتكادأسلفناكحاجداكثيرةلانهاالاوائلوالمسيحيين

.)86(الكلى

المماثلة-للماثلهاالذيالمسيحيالدينلظهورالمغاريينافكارووتوهكذا

الاولىالمسيحيةفيكبيرادورالحبالذيالشضوان.بهجاءماغالبيةفي

كارْوربماالمغاري!منكونهواعمالهافكارهمنزستنتجالذيالمحمدانيوحناكارْ

المحمدانيوحناحياةتفاصيلتتبعنا.واذامبثصراعنهمخرجومغاليهممتطرفيهممن

عائلةمنبالاصلكونهعلىيؤكدمرقساذجيلاننجدالاربحةالاناجيلمنهدْا

اليصاباتوالدتهوكا؟تعتياال!!رمنبلغاوقدأبواهبهرزقكهفوتية

ElizabethمريمالىالقرابةبصلةتمتMaryالمسيحام

لوقاويستطود.)87(المسيحميلادقبلاشهربستةالمعمدانيوحناولدوقد

.)88(خروجهحتىاصرريةافيوبقائهث.،بهفيروحهوقوةميلادهاخباربتفصيل

المحمدانيوحناوكان.)98(الاردنبثسقبطنيةفيخروجهيوحناانجيلحددوقد

والتحميدبةالتوالىالناصيدعويم(الثَرالةرآنفييازكربنيحيىاويازكربنيوحنا)

يحققالذيالصوتبانهنفسهعنوقالالاعظمبمجيءلهموتنبأكأبالذلغفران

المحمدانيوحنالوقاانجيلوتصف.السيدلمجيءالطريقءليهياشحياءبو*ة

الجرادوياكلخصرهحولالجلدمنبحزامالجمالوبرلابساابكونه

ويدعوالابوابعلىالسماواتمملكةبانينادييوحناوكان.()99(والحسل

الاعظمقبلمنالقدسبالروحتحميديتبعهسوفبالماءالتحميدوانالتربةالى

,Ibid.141.86.كا pp.2;023-16 Allegro, op. cit. pp
.1:5،7،36مرقسانجيل87-

1:08لوقاانجيل88-

1:82يوحناانجيل91

04:3اشعياءسفر.!-

1:6لوقاانجيل1!-
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الناسالمممدانيوحناوعمد.)33(كذلكوبالنار)29(سيأتيالذي

البدايةفي!حناثسمدهانرفضالذييحالمسهالسيدمنهمكانالاردنبمياه

خاطبهالمسيحولكن؟عنديتتعمدوانت-ديكعلىاتعمدلاناحتاجأنا)4قائلا

أبوابفتحقدكونهالاناجيلتذكرالذيالتعميدذلك،الاَنهذاليكنبانقول

منصستونادىبالنوروملأتهأحمامةامثلاللهروحعليهنزلتحيتالسحاء

.()49(سررتبهالحبيبونديهذا)السحا!

عليهاتغلباخبارهاجيةغالانالمعمدان!وحنااخبارفينفصلاننريدولا

انتيباسهيرودرجالاخيراعليهذبضقدانهوالمؤكد.والمبالغةالاسطورةصفات

تتردداخبارهوظ!.تودفنهاجنتهبأخذيوحنالاتباعوسمحالاخيربأمروقتل

.وصلتنا)59(التيالاخبارمكونةتهواسأنتيياسهيروداخبارمعواختلطت

خرجربماالمغار.إينمنالغالبفيكونهنلحطدانالمعىيوحنابهاتىماوبدراسة

الدنياايامفييعيشبانهمقتنحايوحنافكان.أجمعانناصبرسالتهإصبثسمنهم

-لارْالاحْيراناوالمسيحيدبالم!المعمدانيوحناعلاقةحولجدلوهناك.الاخيرة

الطريقمنكلكوناحتمالالىايهحضوذهب.)6!(المقربينوازباعهحواريهمن

المعمدارْيوحناادخاليكونوربماقيقاطعالموالمسيحالمعمدانيوحناسلكهالذي

علىللقضاءالاوائلالمسيحيينذءلىمنمدروساونهجامتعمداالمسيحيالاطارالى

جديدربعنكثيرةامثلةلناتنكلدمالقديمةفالاديان.للمسيحقويمنافمه!

الانجعمني!ونوبذلكابنهيعتبرواخيراأَقدمربمحلويراىبالتدريجيأخذ

3:2،1:18متيانجيل2!-

3:51لوقاائجيل؟3:11متيانبيل39-

لوقاانجيل"9-1:11مرقسا؟جيل!13-3:17متيانجيل4!-

.24-1:92إوحناانجيل؟3:21-22

rl3913،)5.كل39ؤح!أ,, )New York59.ول Ch. Guignebert, J ! s

5191(،,H.Kraeling, John the Baptis،, (New York
91-18..pp

,Guignebert.1.69ثا.5 op. cit. P
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(المحمدانيوحناومنا)المنافسهذاادخالالاولينالمسيحيينللاباءبالنسبة

واعتقد.)89(العظمىوالحصةالاكبرثيرالطالمسيحلاعطاءالكليةالصورةضمن

ينتظرودْكانواالذينالمغاريينالايسينيينمنالمحمدانيوحنابكونأخرون

الميتالبحرمخطوطاتالىننظرانعليناوبذلكيظهرواحداجديدامسيحا

بحضهناكاننجدالاناجيلدرسناواذا.)89(المعمدانيوحناخلفيةلمعرفة

هنرسالةعنفنقرأ.المعمدانويوحناالمسيحبيناخيراحدئتقدالمنافسة

أوسيظهرالذىحقاا؟تهل)فيهالهيكتبالمسيحالىالسجنفيومويوحنا

يوحناسفرعباراتمعتتناقضوهذه.()99(آخرواحدالىننظرانيجباننا

المحمدانيوحناشحبية-لوناحتمالوان.المختارالشخصهوالمسيحكونعن

كهنةاعتراضنستنتجهامنانيحكنالمسيحللسيدالتيتلكمنبكثيراكثركانت

يوحناأتىأينمنالمسيحالسيدواجابهمالقدسفياليهوديةالجاليةمعبد

لامرتبكوضعفيأصبرواقدالكهنةكونعلىتدلوهذه؟وقوتهبسلطته

منهخائفيقوكانواباللهوارتباطهايوحنابسلطةيشكواانخلالهيتمكنوا

يضهرلميوحناانولو.9(مرسلا)َنبيأيكونقديوحنابانويحترفون

نقرأالعكسعلىبلالحاكممعارضةمعارضتهاالىيدعواوالسلطةضدسلاحاً

ولكن.فقطلهمالسلطةقررتهماباستلامالضرائبجامحينصحهعنانجيلفي

قتله.الىبهادتسلطتهدوتهدخطرهتزايداحتمالمنأنتيياصهيرودخوت

)يسوع()101(يشوعوهوالمسيحرسالةبدءالمممدانيوحناظهوروأعقب

ولادتهالاناجيلوجعلت.فيهاولدالتيالسنةوحتىوالشهراليومنحرفولا

151..n,op. cit. p79.فا Ens
.89 .W .H Brownlee, Interpretation, Journal of Bible and

09..No.,1 p(,ثه)591,9.Theology,Vol

7:91لوقاانجيل!9-

!:17متيانجيل0،1-

03..101.Ewing, op. cit. p
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بصداخذهعننعرفانذيالاصاءوسنة..مق4سنة؟وفىالذيميرودرمن

بسنةلهمعلملاالاناجيلكتابانوالواقع.سنواتبحثسأرخيا!سعزل

العهديْاشارةعثمرتسعةوهناك.الجليلفيبقريتهولاالمسيحالسيدميلاد

منكونهاما0النذريين)1ْ2(عضدتر.ىقدالمسيحالسيدكونعنالجديد

تحريمهمعننعرفالذتن،الآخيرينمنكونهلتفسيرمحاولةفانهالناصرة

وقتفلسطيقفيهناكليسانوقيل.با!مبيد)9ْ3(الاحتغاظومنمهمالضر

الناصرةبماسممدينةبالذاتالمسيحالسيدظهورزمنوفيالرومانيالاحتلال

مذهرب!ويمكئ.\(يتي)4ْانجيلعدانعرفهمعاصرمصدرفيذكرلهاوليس

أحْرررْذ-لروةتفي.\،)5ْنفسهالمسيحالسيدوجودفيتثصككالتيالآراءمع

الطمة)1ْ6(.الطرقعلىتكنولممفمزلةصغيرةقريةكازتآنذاكالناصرةكون

يسكنهاالْىيسمحلمقسطنطينالاولال؟يزنطيالامبراطورزصتقبلكونهاوعن

أتعانهنعرفبلا،سيحالسيدولدأينبالضبطفلانعرف.(\اليهود)7ْغير

الغالبفيوهي)ناحوِملَمرعندالفديمةالايصطورةوتص!وره.الجليلمن

حرجط

تقعوكاْث.المينةخريرتشرقشمالمنميل2ر5)حدعلىالوافةالهومتل

وا!.سعتهاعلىيدلآمروهوبالمدينةالأناجيلوصفتهاوقدضيقسهلفي

الىرخائهاسببويرجع.ميلطولهاهـسافةتغطيالحاةسالوةتفيأثارها

شمالالىالاردرْيعهرالذيالتجاريوالطريقا)نحربىاوثسقيبئالطرمنقربها

وتصوره(اليحرعلىناحومكفر13(:)4هـضىانجي!!ذكرهاوقد.ناحومكفر

.201 Alfred Fermin, Loisy, The Birth of the Christian

Religioول,(NewYork,7.691.كلا)2

91-18..301.Ewing, op. cit. pp
1(،291,s,(Paris401.لا Ch. Guignebert ، La Vie cachet de Jes

95!.99.

.1491(,s,(Paris501.لما Ch. Gu 6 gnebert, Le Probleme de Jes

.601.Buttrick ed. op. cit. Vol. ,3 .p 525 b

136..701.Epiphanes, Adv Haer. XXX
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ولادتهمحلهذهتكونقدوبذلكووريةبحيرةغربشمالالمنطقةفيكذلك

الى"أميالستةبعدعلى)الواقعةلحمإيتعندميلادءتجعلالتيالاسطورةاما

بالجليلْالقدسيربطالذيالرئيسيالطريققربالقدصمنالغوبيالجنوب

واقعةلنبوةتح!ميتفسيرفانهاداوودعائلةمنالمسيحصيدالمهوتجعل(والنقب

ولدقدالمسيحالسيدتجعلالتيالاخباروان.)9ْ8(الواقعمنلهااساصلا

الئسهيدذكرهاعندماالثانيالقرناواسطالىترجعلحمبيتعندكهففي

معباسيليكاالبيزنطيالامبراطورقسطنطينبنى325سنةوفي.جوستيق

شيدالبنايةهذههدمتاولمالكهوفمنسلسلةعلىالخطةثمانيمصلى

خطةعلىاكبركنيسة)527-565(الاولجوستنيانا!يزنطيالامبراطور

فيالمسيحميالأداسطورةأصابنهاإنجىاالشهرةدى5علىتعرفناهذه.جديدة

باسماخرىمدينةهناكبادْنعرفانولنا.هذهالقدسمنالقريهةلحمبيت

منالغربيالشمالالىاميالس!:عةمسافةعلىتفعكانتفلسطيقفيلحمبيت

عنوردتناالتيالاساطيرفيوحتىالاناجيلفيتناقضاذنفهناك.الناصرة

نايذكرحيثالبلميلالىإ"ذهاثملحمببتفيولادتهيذ-لرفمتى.ميلاده

يرغبلممنهاوعادمصرالىهربانرحد(الم!صيحاممريمزوج)النجاريوسف

الىالمسيحاتىحيثالناصرةفيوبقىبالجليلبلدهفيللعيثلىبالرجوع

لحمبصتفيولدوانهالناصرهمنالمسيحوالديكونلوقاويؤكد.ناحومكفر

نايجبسنرىكماميلادهمنابتداءاخبارهفيالتناقضاتهذهولكن.صدفة

التيالمسيحيةفالمصادر.الباحتيىْمنالكثيرادعىكه،وجودهفينشكتجعلنالا

الذينالغنوصيينمنالد.بكوتينيونحتىتذكرهالاولىالدينعصورالىترجع

والكتابات.ورسالتهوحياتهوجودهينكرونلاالمسيحجسمماديةينكرون

تلكالىCelsusكيلسوسالىتالمصيتوصمنابتداءوردتناالتيالوثنية

يتهظكانتحقيقيآَشضاًالمسيحاعتبرتالهيزنطيالحصرمنالجاحدلجوليان

96..801.Loisy, op. cit. p
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المسيحذ!لربهاوردالتيالكتادطتهذهولكى.اتباضهفيهغالىضْزنه

نفسهالمسيحأسيداعنتاسيتوسذكرهفحا.الي،حثونانتقدهاقد-ألم!يحب!ن

اضدمهالذيالمسيحاسممناتىقدالمسيحييناسمان)فيهيقولوالذي

هوماانناقادنظرفي9(()؟ْطايبريوسالأءبراطورإزثنياياش+تتيوسيو

كارْتاسيتوسكتبهماكونواحتيالى،تعسيحيةعناصرقبلمناضافةالا

الصعبومن.19(ته)ْقيمةلاتاسيتوسذكرهمايكونوبذلكسمعهلماصدى

الفصل)كلوديوسحياةإ"كتافيسسوتت!نيرلَرهذالذيالمسيحلفظالىْالقول

مدينةمسيحييخصأخالبافيبلالمسيحبالسيدعلاقةذوعثصر(الخاص!لى

علىصْوءيلقيماإخانن(االقرنإدايةمن)ائصغيريلنيرسائلفيوليس.روما

عليه.يعتمدأساسيكمصدر،رالاتبظراخذهثم!ننةصهالمسيحالسيد

ولمسطحيةالمسيحالسيدظنم(018سنة)منكي!صولي!ماتمع!هانويظهر

شيئا.لتبرهنأوأهميةفياتليستاخبارهوجاءتالأناجيلابكتاباتيعرف

قيلوالذي(يحالمسهبشنقأمرالذي)"نفيايلوتالىافموةةالشهادةاام

نسمعلمحيثمتأخرةأيادنمهصجمنفأنهاحلا،،ريوساطورالاء-.الىرفعهاانه

وئمْس.ترتوليادْالابعنهاخذها(التانيالقرنضتصف5)جوستينذبلبها

سسالذيLentulusلينتولوصالىالمنمهوإ،الرسالةعنيقالالشيء

الرومانيوانئسعبانرومانيالسناتالىأرسلهاانهقبلاتيواالقدصإحاكم

المسيحذكر!ناليهوديةالمصادرس-شتلَ!حا.تعلبماتهوا،،ءبحظهورحول

حواليولدالذيالاسكف!رانيافياهـنلهيتعركىف!مالزماوبالمدحسواء

وكانالتاريخفيكتبالذيط.ريةمنجولصضوسيذكرهولم..مق03سنة

والتيزيفوصجوعبارةاما.Photiusسرتيوولافرالمسيحللسبدمعاصراً

رجلاننصتانكاناذا،مقدسشخص،المسيحظهرانوذتذلكفي)تنص

45.15,.901,Tacitus, Annals

13..011.Ch. Guignebert، Jesus... op. cit. p
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هـبسرورالحقمنهواستلمواالبثصروعلمعجيبةاعمالامارصلائه،كذلك

ولكن.انكروهزعمائناولكنالمسيحوهو.والوثنييناليهودمنالكثيرواتبعه

اليومفيالموتمنقيامتهبعدلهمظهرلانهمحبيهينكرهلميايلوتصلبهعندما

المسيحيينجنسوان.اخرىوغراثبهذهبكلالمقدسونوتنباًالانبياء.الثالث

الباحثينبعضهاجموقد.أ)911(اليومحتىموجوداولايزالمنهاسمهيأخذ

وأضاففيهعدلقدمسيحبهناكبانآخرونذهببينماالنصهذااصالة

الذيالرسلأعمالكتابهنانضعانفيمكنالمسيحيةالمصادرأما0)291(اليه

لتغيراتتعرضقد-لونهعنالباحثونيجمعويكاددونومتىكتبهمننعرفلا

كتابةمنيصلنالمالذيأصلهفييكونوقدالحاليشكلهفيكتابتهقبلعنيفة

تيكونوبذلك.الئانيالقرناوائلالى-لتابتهترجعوقدبولسرفيقلوقا

تتجمعصارتالتيالاساطيربدايةويعرضوضعهاالتيالاحداثبعدبزمندون

جانبالىيولسرسائلعلىالامرنفسويصدق.المسيحالسيدشضىحول

ببولس.بحلاقتهايعتقدالباحثينمناحدايعدلمالتيالحبريينالىالرسالة

يحرتاندونللمسيحمعاصراكانفيولس.وتيتوصتيموئيعنوكذلك

بطرسورسائلالرسلبينعلاقةبايةيعتقدونالباحثونيعدولم.يراهاو

انهاحيثJudeيودالىوتلكJohannineوجهانينجيمسورسالة

المتأخرتاريخهاجانبالىالأناجيلروتهاالتيالحوادثعلىوتعتحدأصيلةغير

السيدبتاريخلهاعلاقةولابيولسمتأئرة(جيمسرسالة)عداوغالبيتها

ويختلف.ويوحنا(مرقس،متى،الوقاالاربعةالأناجيلدليلثم.المسيح

ويصورتناقضهاوحتىفيهانراهالاأحداثاَويذكرالاولىالثلاثةعنالاجر

الثلاثةالاناجيللهتحطيهاالتيالصورةعنتماماَتختلفصورةفيالمسيح

3,3,18..111.Josephus, Jew. Antiq

7918(,35,.112.Th. Reinach, Revue des etudes juives, Vol
.!؟أ.،-
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بكودْشسيرماوهناك.البونانيةفيالارهـمةالاناجيلكتبتوقد.السابقة

يكونوقدكتابتهفيعدةمصادرعلىنفسههواعتمدأقدمهاكانمرقسانجيل

علىتصدقالاخيرةالحقيقةونفس.رجالثلاثةاواثنينكضابةمننفسهالكتاب

فيذكرتوالتيالمسيحبهنطقماءلىالي،حتونأطلقوقد.ولوقامتيكتابي

.قليلا)113(فيهاالشكويكون(المصدر)ءلاءول!الينبوعلفظةالأناجيل

كتبنالبعضاليهفنظرالمسيحالسيدالىالباحثببئنظروجهاتواختلفت

شماشمعبالملحمةمرتبطالأخيركانولماكلكاشىالسومريللبطلجديد

الشمشهوالأناجيلفيالىصيحالسيدصارفقدالقديمالعراقىالشمسرب

.)499(الرسلفيتجسدواالذينعثصرالاتنىالبروجبحلاماتمحاطا

اجتماعيةلحركةزجسيدأَوجعلوهالتاريخيةشضمبتهآخروننفىبينما

خلقالىادىالرومانيةبالامبراطوريةالوضعانحيترومانيةحركتهويجحلرن

منفيههمممالينقذهممخلصبظهورتحتقدلثرقيطابعذاتفقيرةمدقحهطبقة

مقدسةكساةبطلاالمسيحالسيداخرىمدرسةوجطت.)599(الحالسوء

أباهبهضحىربقصةوتمثلاليهاالجددللمنتمينسيةحلقةفيتقدم-لانت

رجلابهايضحىالاولىعصورهافيالمأساةتكاوربماوخلاصهمالهثصرلا!اذ

الربالاواقحهفييكنلمالمسيحالسيدبكونآخرونوجزم.)691(الالهيمثل

لميلادالمفترضالوقتقبلسنةمائةمنلا-لثرالنذريونيحبدهمانالذيالخاص

وانهمومنقدْآمقدسآمحررأحارسآعبدواقدالنذرييقبانويضيفون.المسيح

المسيحيةقبلهذايحالمس!طقساننشروقد.الستارذلكتحتاللهعبدوا

0062-2.113.Guignebert, Jesus... op. cit. pp
.114,Peter Jensen, Das Gilgamos Epos in der Weltliteratur

6091(,,Strasburg)

..115 Guignebert, Le Probleme... op. cit. pp. 78 f

.116,.J .M Robertson, A Short History of Christianity

2091(,,London)
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.)799(الأعمالكتابفعالياتهيعكمىالذي:رلسمنهمينافيالواءظينبواسطة

وبحيدةالاسانيدمئخاليةاعتبروهاالتيالآراءنهذهعنيفةانتقاداتوجهضوقد

.)891(العلميةعن

المنقذ.جاهوفهومعناه)يسوع(يشوعهونفسهالمسيحالسيداسموان

كارْيوسفاسمهشضالىمخطوبةكا؟ت(مريم)المسيحامانكيفونقرأ

ولكنهتركهافيفكرحاملانهاعرفولمابالم!مصيحتحملانقبلالنجارةيمتهن

لخطيبته.ورجحالغيبنداءفلبىبريئةنهار1تركهاإعدمأمرهمن"مناهفيرأى

كونصحةفيوحتى.1)116(صحيريوسفاسمكونصحةفييشكمنوهناك

امرآةمنالمسيحمب!لادفكرةولوقامتيأناجيلفينقراْكما.الفجارةمهنته

عاصرتأوسبفتالتيا):ثنيةالاديانفيمعروفةعذراءميلادوفكرة.عذراء

فهورس.عذارلىمنولدواقدالمستيرإبئالاديانفيالأربابفجميع.المسيحية

-لورْاسطورةتذكروحتىعذراءيرسيوصوأنبربتايزيسالحذراءمنولدقد

ناناالآلهةحملتذكراسطورةانونعرف.عذراءمنولدتفيثاغورس

لمالاولىالكتاباتبانالجديدالحهدباحثواويصر.لرمانةتناولهابعدباْتتيس

يذ-لرلمفمرقس.يولسرسائلفينقرأهالاكماعذراءمنالمسيحميا،ثتذكر

ويظهر.29(يوحنا)ْوكذلكالجليلمنكونهعداالمسيحميلادعنشيءأي

.6091(.117,.B Smith, Der Vorchristliche Jesu3, (Giessen

75-07..118.Guignebert, Jesus... op. cit. pp

,Ed.Meyer, Ursprung and Anfang des Christentums11.؟
72..Stuttgart,,)2191 Vol. ,1 )p

2.2-21.012.Ewing, op. cit. pp
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الاولىحياتهعنومعلوماتنا.)1121الأوائلادصيحيةرجالدونهاا!كرةاان

ا)خاصرةبينامهمعيتنقلولَانالفجم!،رةزاولقدكونهمتيانجيلويذكرقليلة

الاولىحياتهفيوقتهاغلبيمفمميكانوأنهوالعمقاتكاءباوامتازوالقدس

.النجاريوسفواندهيملكهكانالذيالنجارةبحانوت

الأناجيلوصورتهالتلاثينسنفيوهوب!عوتها!سميحاالسيدوظهر

كبيرةمدينةالىيأتولمالقرىفييعطلَانالمعمدانيوحنامثلمت!ولاواعظ

مماالرومانيانحاكممركزطبريةدخولهعندليلأيلدراوليسالفدسالا

الصيادينمعمحت!وظل.)رسالتهالملائمالجوت!دملماكتانعلىيدلقد

وبذلك.والعمالانفقراءوالحرفيى(الجليل)إحرصنجزاردتبحيرةحوالي

المجوسكهانوتتإحالارضافهولىالذي3بالكوعنالانابخيلوت!برنا\_21

عنونحر!.المسيحفيهولدالذيالمكانالى4إاهتدواحتىالمثصرقمنله

قدوالفينيفيورْالقدماءالحراقيونرأسهموع!!القديمةألشرقيةا،مم1لَون

.والنجومالكونبظواهرالارتلىأحدأثورإمحلواوالننجيما!فلكفياشتغلوا

قدملاحظتهاانويظهرأهاهةاالطوالعمنوز-لالمث!ترياقترانلَا!و

المعركطالعلاءلأبيقطعةفيوردتحيثمتآخروذتالىسوريةفياستمرت

قوله:منها

كراهامنالنواظرلايقافيرجىزحلاالمشتريقران

ويتحولسنةعشرينكلمرةيحدتالاقترانهذاكونخببنا!باصبحضوأيد

كليحبرأرْبعدالاالاولالمثلثالىيعودولاسنةمائتيبعدآ-صرمثلثالى

الفلكيارْومنيوم12وأشهرواربحةسنةلم1!4وانتهننماءاليروجفلك

747سنةذا!بزحلاطشترياقترانحدوثبحسابهأظ!رقدكبلر

بهما.لرققدالمويخوكون(..مق6أو5)سنةالحوْفينمتلثفيرومانية

.urre8, Leben Jesu Christi, ( Leipzi. ,g )5091، ppول-!د.

!.25-

الحبراليهوديفسرهاإحيثالزمنمنلمدةظلتصروفةالظا!رةهذهانيظكرو

الحبرهذااعتبرهالذي(الكوكب)ابنكوكبةباربظهورAkibaعقبة

ضدثارتاليهوديةالجاليةن5لر!ماعةكوكبةبارقيادةعنونعر!ص!يص.

الكذابوابنبالكذابآنذاكفلأسطينفيالمس!يحيونوأسماههادريان

.-لوزبة()بار
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عنالاناجيلبهأخبرتناماو!لونصغيرةمساحةتضم،هابشرالتيالمنطقةتكون

الجبلعلىوعظهلسماعالاردنولثرقفلسطينانحاءكلمنأتتالاَلاف"التي

الذينوان.المتقينالمسيحيينأحدافكاربناتمنربماواضحةمبالغةكانت

دْ-لرياتهمكتابةبضرورةيشعروالمبهواعتقدواوخطبهالمسيحكلماتسمعوا

الدْيمينعلىالأعاليفيتوبخالذيالموعودالمسيحلهمبالنسبةفهووانطباعاتهم

اليهيعزهولماللهابناسمنفسهعلىالمسيحيطلقولم.الانتصارساعةينتظر

الاسموهوداوودابناسمنفسهعلىيطلقلمكما.الأناجيلمنايمبامثرة

وان.الانسانابناسمولاحنىالموعودللمسيحضرورياليهوديجعلهالذي

المسيحهوبانهادعىقديسوعانعلنيةبصورةتصسحلمالاوشالكتابات

المسيحالسيدالىالأناجيلعزتهاالتيالكلماتحتىانهويظهر.الموعود)229(

الأناجيلوان.فيه)123(مئسكوكهوومالهحةاهومابينالباحثونفيهاميز

رسالتهاساصبانهانفسهالمسيحالسيداعتقدالتيالمبادىءحولحيرةفيتركتنا

يحاولواولمرسالتهفييحتقدوالمالفلسطينيينوانفشلقدتصورهافهابل

الكثيرينواعجبالبسطاءالجليلأملمنمئاتبضعيقنعانتمكنانهبلاتباعه

.والسلاماللّهوحبوالتواضعالجاروحبالنفسامتحانالىدعافقد.ب!كلماته

.)124(والمساواةوالصبرالتوبهالىبلا&سلاحوحملالحربالىيدعهمفلم

لحياةأثرأيطسىعلىتركزتقدالاولىالكنيسةرجالجهودقكونوربما

ويثصربيأ-لليصورهمتىانجيلانحتى(خروجه)قبلالانعزا)بةالاولىالمسيح

.122 Charles Guignebert, Ancient, Medieval and Modern

37-35..Christianity,(New York, 691،)1 pp

الاله(الاطيباهناكليس،الطيبتدعونيالماذاقولهالمتالسببلعلىمنها123-

و34(:15مرقس)انظركمالهبمدميحترتالمسيح--حلوالتي

.46(:37)متي(تركتنيلماذاالهي)الهي

74..123.Loisy, op. cit. p
93..124.Guignebert, Ancient... op. cit. p
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الربرأثطمسولأجل.والسكير)259(الثصرهعليهاطلقحتىشديدبنهم

الخمر)صانعالمسيحجعلوافقدوالخمرالاحتفالاتسيدباخوسالروماني

خمسمنهابكل)جرارستةبتر:يلهوذلككاناعندالزواجعيدفي(الرئيسي

هذاجانبالى290(الخمر)آمنبراميلخمسالىالماءمنغالودْ(وعثسون

فيهتؤكدوقتفي.للضر)127(موزءاالمسيحيجحلالرابعالانجيلفان

ارْالةمثلالكهنوتيةمهاموأنجزكاهـآَكانالمسيحبانالعبرييقالىالرسالة

.)128(بخالقهمالمباشرالناساتصالاماموالحقباتالانسانذنوبحواجز

بيتهالىبالقوةاخذوهالأقربينالمسيحاقرباءبانمرقسانجيلفيونقرأ

ناع!يدلوهذا.)912(الحقليةلقواهفقدهاساسعلىبوعظهسماعهملدى

الاناجيلكتابوان.قبلمنالاقوالهذهملمنهلتسمعتكنلمعائلته

المعمدانيوحنابوءظالمسيححركةيربطون(ومتيولوقا)مرقسالثلاثة

المعمدانيوحنالحركةنتيجةالمسيحرسالةعونمشكلةولاتزال.وخروجه

مقابلتهةبلوءظهبدأقدالمسيحبانيحتقدمنهناكولكن.المختصينبينقائمة

منذبدأتالعامةالم!-يحدعوةانعلىاجهاعشب،فهناك.13(المحهدان)ْليوحنا

وتهيءالأبوابعلىاللهمملكةكونع!!تنص!المسيحرسالةوكانت.تعميده

خطبهوكانت.وانذارهمبتعليمهمالناصانقاذغايتهوتجعللظهورهاالناص

ومنطق.بنظاملتعليماتهعرضالىيهدفولممنطقيةوليستشحبية

كثيرةوجاءتالمستعملةالاصطلاحاتالىتحديداتتعاليمهفينجدلاكما

.11:91متيانجيلا-35

.\ا-.:2يوحناانجيل126-

02-91..127.Ewing, op. cit. pp

.128 Paul Vernon Hyden, The Priesthood of Jesus as

-resentedby the Epistle to the Hebrews, (Ph. .D disser

4191(.,tation,Boston University

.3:21مرقسانجيل

.013.Guignebert, Le Probleme,... op. cit. ch. v
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المسيحية.التقوىا)؟ئحلعظةفمرضوع.ب،والتفوالايضاحاتالتصورات

بانيوحناانجيلرناويش.)939(واضحةواقواسهتعاليمهكانتعامةوبصورة

الأناجيلتذكربينماونص!سنواتثلاثاستمربا!رسالةالمسيحتهثسير

حواريولْىلهعماروقد.فقض-واحدة!عنةاستمرتأنهاالاخرلىالئلاثة

وقدكتيرين.بكونوالميظهرما-ممصبولكنبالضبط!ددهممعر!ةيصعب

هؤلا+باختيارلهعا،قةلاا،سيحانالىا!"حنصورذهبعش!هـ.اثنىيكونون

عثصرالاثضىالص!ريةأحؤءا؟لاءددهميمتلربماالذينع!ثرالاثئالحوارييىْ

فييشكمنهناكانواو.السنةاشهرحتىأوالسماءبروجعدداو

مننلبعضالمسيحاختباربسض؟حدا!ولكنالحوار!ينفيالنخبةهذهوجود

كونهالاعمالكتابتكرالذيأ-،5جيمسامنال،ساعدتهالاقرإينجماعته

المسيحتنقلاتالأناجيللناتذكرلَما.الاوائلالمسيحيينبينهامةشضميةذا

الىرْياراتهفيهابماا)جليلالىلمتيقطوورحلتيقالجليلبحرنطقة5حزالي

قبلإنهأبيفانيسويذ!منعز)ةمحمخ!!ةقريةآنذاككازتالتي)الناءس-

.فيها()339(إ،لعيثا!لليهـ!دالا)ضهحمحفيصلماإببكأنطيالاولقسطنطإت

جبلجانبمنسفلاةاالمنحدرعلىالعرإبةنينقرية)Nainنينالىزيارتهثم

عامر(بنيمرجس!هلعلىوْنث!رفوطارورجل:!ابينا)خربيالشماليداحي؟بي

رحلتينثم،(الناصرةشمالأهـبالتس!ةبعدء.ثالواقر!ةقانةرس!خر)موقعوكانا

موقعادْويقالالى-لميلبحرمنهـجمليقبعد!ىالتلموقع)سيدا،-بيتجرلغرالى

الىوصيداصورمنطقتيوالىسميدا(إبتسمكلصياديمستقراَيئسكلالعراج

nscomb, + he Teachings of Jesu،5 (Newةie Be131.قي .B Har

York,1،)31؟كلp.؟,501,8ث.901-70

n,ءفاول Einleitung in der Drei Ersten Evange132.ح .J Welhaus

,Berlin,191091)1;138 .J Weiss, DasUrchristentum)
33,1.149,( Vol.,1 p،كاحولGoettin)

136.:.3 Adv. Haer XXXل!أ
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.القدسالىالعديدةر-لاتهجانب

تكلموقد.الأبوابعلىاللهمملكةكونالاساسيةالمسيحالسيدافكارومن

دعا+فياللهمملكةمبدأويتوضحوخالفهمالبثصرلكلألياا!مفتهاللهعنالمسيحالسيد

لوقا؟15-!:6متىسفر)يهلحوارعلمهقدالمسيحالسيدارْيقالالذيالرب

التوبةعلىتستندالتياللهلمصلكةالجديدةالحياةالمسيحشرحوقد.2-4(:11

الىالدخولولأجلجميه!ملهمالراعيمتلوانهعبادهجميعيحبالذوكونوالثقة

ليست،رأيهة،التقوىواناللهيطبحواناللهبرغبةيحملأنالفردعلىاللهمملكة

الحبوان.العملجانبالىبانقلبالايمانانهابلثابتةبقواعدمحدداَامراً

الله.بارادةيعحلونالذيلاوككحياةفيالفالبهالمركزيالعنصريكولْىانيجب

والصبرأحنارْواالحفومنهاالامورمنالكتيريحنيالمسيحتعريففيوالحب

كماالترراةالمسيحيرفضولم.39()ثوالشجاعةوالاخلاصوالتواضعوالتضحية

حملهيبلالحياةعنانقطاعاًلبستاللهفمملكةالعزلةأوالر!بنةالىيدع"لم

الصلاةضرورةالىالناسودعى.أعطاهاالتيالحياةاطرافجميعالىاللْهفكرة

علىوأكد.شضيوشيءخاصأستعريفهحسبالصلاةانحيثاللهوعبادة

دونوالاخلاصالبساطةروحفيهوتتمئلمحناهيؤديمختصرأالتع!د-لونضرورة

فبمسببأهذايكوناوربىالاعداءحتىالمسيحاليهدعاالذيالحبوشمل.تكرار

أحدأيعمد)مالمسيحباننعرفانولنا.WV*)الرومانالىعداءاياظهارهعدم

مستحدثةء-،دىءاوجديدبلاهوتيأتلمكماضروريالتعحيدانيقلولم

اللهكابرْالمسيحذكرتولوقا(ومتي)مرقسالثلاثةالاناجيلانولو.اللْهعن

عليهاطلققدولالاالاسمهذانفسهعلىيطلهتلمالمسيحولكنمرةوعث!رينسبعاً

917.165,163,155,913,911..134.Branscomb, op. cit. pp
324.027,926،36,2..135 Ibid, pp

.136,Herbert .J Muller, The Uses of the Past, (New York
691،)5.ءكل.151-015

-383-



الذيرالامداوودالىبنسبهالمسيحيفتخرولم.)379(ينالآخرقبلمنحياتهقي

لم-لما.للمسيعضرورياليهودرأيفيكونهجانبالىومتيلوقاعليهيؤكد

يأتيالخلاصبارْعلمبلالمخل!لاالمنقذالربطر-قعنالخلاصالمسيحيجعل

النهايةلىا"خلاصوكورْدلّهمساوبمركز%علتهالكنيسةولكنوالتوبهبالتقولى

تحديداوتعريفأيلنايمدملمالمسيحولكن.)138(وبواسطتهطريفهعنيكولى

حقيقةأومقبلة!اديةحقيقةالمملكةكورْيؤكدمنفهناك.لَدهااْالتياللّهلمملكة

يحتقدلمالمسيحانالموجودةالنصوصوتؤكد.اخرويةكونهاأوموجودةروحية

خلقيةأسلفنافكماالمملكةدخولشروروأما.حاليآالواقعيالمملكةبوجود

حياةضوءعلىدرسمااذافيظهرالمسيحكررهالذيالانسانابناسماما.ودينية

لمانهويظهركنيسةالمسيحيؤسسولم.نف!"بهقصدقدانهنفسهاالمسيح

ومذهصلاحياتعثصرالاثنىحواريهاعطىنهاوقبلكنهسةبتأسيسرتبةلهتكن

علىالاضاحيتقديمالمسيحمعارضةعنونعرف.الآرْ)913(فيهامشكوكامور

الذكلطالحبمبدأتحارضوهيالاطفالتضحيةعادةالىمتممةثنيةوعادةانهااساص

يجبولهذاالغرضلهذامخلوقبقتلاللهيرضىانيمكنلاحيثالربلهيدعو

.14()ْلرسائلهممكملا!وجاءالذينبالا؟جمياءتذرعكما.نباقيآالانسانيكونان

وصيادكطوالفلاحينالرعاةمنكانواالمسيحالسيدالىأصغواالذيننولو

الذيوهوالمرتبةثانوبم!موظفرتهةمنأكثرشض!،يقابللمانهوحتىالسمك

جميعأعدائهوعزىعليهمخطرأاعتبروهالقدصوكهنةالصدوقيينانغيراعدمه

برأيرْبولبعلايفصاوسميالذبابرب)زب!ببعلالىومعجزاتهاعماله

ولمالمسيحبشنقاليهوديالسنهدرينأمروقد.(الشيطانبهووصدالقاذورات

268..137.Guignebert, Jesus... op. cit. p
914..138.Muller, op. cit. p

126-125..913.Guignebert, Ancient... op. cit. pp
48.014.Ewing, op. cit. p
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كانواانهماوقليلينكانواالمسيحجماعةأنعلىيدلوهذاازباعهيحاكمأويلاحق

يفصلوالمنهمااومعروفيقغيروبقوارسالتهميةسرعلىاتحافظرانوتمكنواحذرين

السيدشنقبعداتخذقداجراءايعنفصعلاوفحلا.متميزةكجصاعةانفسهم

وقاما)ءجماعةتحركتماسرعانولكن.اليهودمنولاالسنهدرينمنلاالمسيح

طهرالذييسوعهوكانالمسيحوانالأبوابعلىاللهمملكةإاناعتقدوااناسبها

.تجسدهثمدفنهبعدقبرهمنالمسيحقيامةالأناجيلوتذكر.وشتق)419(

العالماعتقادمعترتبطالاوائلاورسيحيونبهااءتتمدانتيالربوقيامه

وظهورهللموتقهرهثمربموتفيللمسي!يةوالسابقالمعاصرالقدبمالو-ثنى

والسوريورْباورْيريسيولْىوالمصرتموزوقيامةبموتالعراقيوناعتقدؤقد.قانية

اما.بدايونيسيوصوالرومانواليونانبأتنيسراالصغرىآسياوسكانبأدونيس

عشتارالالهةبذهابفيذكرنافيهيبقلمالذي)429(تىالموعالمالىالمسيحذهاب

إغراءاتاما.القديمالراقىالدينيالادبفيمنهورجوعهاالاسفلالعالبمات

)اهريمالتالشيطارْ(نيونكراماأاغراءتناذاكرالىلتعيديةالبرفيللمسيحنشيطانا

فمهفي(هفتالهفتادْ)المذاب!الرصاص.صبلهوتهدبدهالبريةفيزرادشتالى

البوذيالادبيذكركما.اخيراربآ!!رامزداتركهوانالدنيابحكمومئاه

الموتى،احياء)المسيحمعجزاتاما.الشجرةتحتلبوذاماراالشيطاناغراء

والحميانوالموتىالمرضىعددفان(الخالعميانالىاليصرارجاع،الأبرصشفاء

يفوققدلكبيراهاتهمعمنوشفواالمعجزاتشملتهمممنالاناجيلتذكرهمالذين

للاربابسحريةطقووجودحقيقةنبجاالى.أنذاكفلسطيقعلسكانعدد

اليهودرسةعننعوفكماالانواعكلمن(الرومانية-نانية)اليوالاو،بية
منلهمبما!إلمسيحاليهودايمانعدمانويظهرانفسهموالشعوذةللسحر

tianity, Vol. ،1 (New141.ءأؤ Johannes Weiss, Earliest Ch

.149(،!.591,York

.2:3الأعمالكتاب142-
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هم.يمارسونهمايوازيلاالبابهذافيقدمهماباناقتناعهمعنيأتيالمعجزات

مقاربةاومعاصرةفتراتفياناصمارسهاومعجزاتسحويةاعمالعنوصلتناكما

وايولونيوسسكلييياديىلاتلكامثالحقاالدهشةتئيرالمسيحالسيدلزمن

فيمعروفامرالبشرخطيئةعنللتكفيرالمسيحصلبفكرةانكما.الصوري

الارضالىجاءالذياليكرالمولودكرشناانيعتقدونفالهنود.اخوىديانات

كرشناالهنودوصور.البشرسبيلفيبنفسهضحىقددشنوللربتجسيدأ

ناكما.الوديعباليصلاياهنحتهمجانبالىوالرجليقاليدينمتقوبمصلورآهذا

تخليصسبيلفيللصلبنفسهقدمقداندراالالهبانأيضاَيعتقدونالهنود

يولسبتأثيرالاولىالمسيحيةالىأدخلتوقد.بالمساميروثقبذ؟!"منالانسان

الروحأواللهابناو)الكلمة(اللوكوسطريقعنبالارضالرباتصالفكرة

فتشا)،(2:33اعمال)القدصبالروحالحهداللةمنالمسيحاخذفكرةأماالقدس

.ماتتيالقتلمردوخللربالاربابترشيحعنالص،!لميةالخليقةقصةفينقرأما

منالكثيرولادةعنغريبآيكنفلمعذراءوهي51"ر"حطتقدالمسيحكونعناما

القديم.العالمفيالأرباب

Theudasثيوداسعن38(:)21الأعمالكتابفيونقرأ

ييريةمنطقةفيالأزباعمنالآلافمعالمسيحشضقد!دسنةعشربخمسةأتىالذي

انتصارفييعبروهولهمينحسرسو!الماءبانمعتقدينالميتالبحرالىالاردنبثصرق

معتقدينالزيتونجبلحتىجماعالابمنرجماعةأتىالذيالمصريوعنالقدسإ!ا

وا،ءرو!.9(الممصيح()43)السيدسيدهمتهمبمناداتسقطسوفالقدصاسواران

لاوامرمطيعينمتلازمينبقوااتباعهممنكببرةوفئةالمسيحالىالمقربةالجماعةان

.003الى012منالجماعةنمتالفترةهذهومن.الفدسفيوبقو)المسيح

قدالمسيحانالانجيلويذكر.المسيح.شنقالتأئركلتأثرواقدبانهمونعرف

5.13,.143,Josephus, Jewi. Antiq.,02,5,1;6 Jew. Wars, ii
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موقعمعرفةالصعبومن.محهموتكلمايموس)449(عندجماعتهمناثنينالىظهر

وهيالقدسغربالواقعةالأربعةالقرىمنواحدةتكونفقدالحاليايموس

جماعتهالمسيحإخبارمتيانجيلويذكر.غوض(وأبووأمواسوالقإ!بةنيةالقالو

وأمرهملهمظهرالأناجيلتذكركماوفعلاتجسدهعندالجليلفيبهاللحاق

الىموتهبعدالمقربةالمسيحجماعةرجوعيعنيقدوهذا.الأرضفيبالتبشير

يذهبولماذا؟الجليلفيبلالقدسفيلاتباعهالمسيحيظهرلملماذاولكن.الجليل

وقسمالضهودامامالمسيحمعلهعلاقةايةبطر!ىأنكروقد.؟قبلهماليهاهو

؟اليهودمنخاثفاكادْانهاوالمسيحرسالةبصدقيحنقدلمانههل؟لماذا.اليهين

شؤونيديرونكانواالقدسفيالأوائلا،سيحيينبينبالسنالكبارفانولاشك

وماريالمجدلانيةماريأمتالالنساءبعضكازتالمؤمنينبينومن.49()دالجماعة

اجتماعان46(:2)الاعمالبكتوذكر.(بدي)زبيديززوجةلوميوساجيمسام

ولذلكمساءالمشتركا!للأجلكانالبيوتفيأوالمعبدساحةنبساءا)جماعة

ا!لكور1ْ-15(:)14لوقاسفرفيونقرأ.اتشياديةطعاموجبةلكنلمْفافون

كانصوائهاولابد.البصعةإوممساءفي!انانعقادهووقتالخبزءلىاقتصرقد

الايديوبوصْعشيئآَعنهاالآننعر!لاالتيوالبركةالشكربادعيةمقرونة

القدسفيالمسيحييناضطهادعن11(:)8الأعمالسفرفيونقرأ.منشابكة

الكتابلادْمبالغةهناكانظهركما.إلمسناومنطقةالةدصهضبةفيوتفرقهم

نعرفانوعلينا.القدسالىرجوعهميذكرأخذماسرعان(-1:)11نفسه

0003و005و012الارقامذكرتفقدعهدهمبدءفيالمسيحيينعددضهطصعوبة

بنيوحنابطرصو-للمةنفوذعلىيدلماوهناك.\(3i-37)6هبينسنة0005وحتى

لزهدهالكلمةنافذكانيعقوبانقيلكما.المسيحاخويويعموبزبدي

لوقا.انجيل؟14-

.15:4،21:18؟11:03الأعمالكتاب145-

أعمال؟15كورينثالىالاولىيولسرسالة!-:1الرسلاعمال146-

-4:الرسل
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السامرةالىفيليبوذهب.بطرصوسجن"1سنةيياأ!هيرودقتلهوقدوورعه

بهيقومكانوقتفيغزةحتىفلسطينساحلفيوكذلكالجديدبالدينيبشر

.القدسخارجالمسيحيةالجماعاتالىبزياراتويوحنابطرص

اسطيفانالأواثلالمسيحيةمعتنقيمنوكانانكثيرونالمسيحيةاعتنقوقد

شنقاعقبالذيالاضطهادنتيجةبالرجموقتلواللهبحويمىبالكفراتهمالذي

المسيحيةالجماعةضدعنفبموجةايذاناكانمقتلهانويظهر.36سنةالمسيح

،ونساء)148(رجالاكثيرونمنهموسجنلبيتبيتمنتتبحهمصارةحيثالاولى

ن5جماعةانجديدالدينفيدخلحيثانقسمواما!صرعانالاوائلالمؤمنينولكن

م.TAسنةاعتنقهاائذييولسهؤلاءومنبالهيلينيةالتأثرYثرينالمطاليهود

وتضبعفلسطينخارجوترعرعكليكيافيبطرسوسولدقديولسانولمو

جماليلعلىالقدسفيتربىقدتجعله3(:)32الرسلاعمالفانبالهيلينية

يولسبيقالعلاقةبطبالفيقررماهناكوليس.(المشهورةالمدرسةصاحب)

لبالمسيحيعرفلمبانهيظهركماالمسيحالىمقربةكانتالتيوالجماعة

وترينا.لهم)148(ومضطداالأمردلىباالمسيحيينضدكونهتذكرعباراتهناك

وقد.المسيحتعاليمعنيختلفللمسيحيةيولمص!تفسيربانالمتوافرةالادلة

للمسيحقدمهاالتيانصورةفيبالهيلينيةوتأثرهاليهوديةيولسخلفيةأثرت

واحسناعمقتفهمااعطاناحيثالمسيحعنلنامصدراحسنيولسويحتبر

وغدتالمسيحيةللديانةالحقيقيالمؤسسيولسصاروبذلك.c?ta?للمسيحية

اقتبسكما.القديمةالانقاذفكرةمعتتناسبتفسيرهحسبالمسيحفكرة

ليضمنالمسيحيالدينصلبفيوادخلهاالقديمةوالطقوصإ؟،دىءامنالكثير

مقدسايومامثراللربالمقدءرالاحديومفجعل.أوئنيينابينالدينانتشار

.3-6:7،8:4نفسه147-

51:9نثيينكور1؟1:1Cغا،طيين1-ث8

as Andrews, The Meaning of Christ for Pau،1 (New!914فال.

9491(.,York
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جديدة،تسمياتعليهاواطلقوالغطالحروالقيامةالسنةرأس!اعياداقتبسكما

منهاخرجفانهفلسطينفييولسدراسةورغم.!لولسإرسالة)وقاأمنوقد

مسألةوبحثبرنابامع05سنةالقدص!زارفقدرارا5يزورهاكان:لكنه

المؤمنيكتفيانعلىواتفقايعقوبوعارضهماايدهماالذيبطرصمعالاختتان

كما.9(هازنا)ْواوالمختهـقالدموءتلا،ضاحيالذبحءنلامنناع11ادختتنغير

أعراببيىْوكذلكوان!دسفلسصيناوقيص!سبةعكافيبولستبش!!عننعر!

حيث58سنةثانثةمرةالقدصلسبررْارتم.ا!ما)مصتكتيرةومناطقالبادية

ثمسنتيىْا!جنفيالرومانيالحاكمابقاهوقدقتلهوحاو)وااليهودعليهقبض

رومائي.مواطنبصفتهنعسهيولسالحاحبضا?ا!ا!ء:راط!رإ!االفضيةرفع

نيرو!الامبراطورا!،مليمتل61سنةروماالىفلسثليقمنبود:،ارسلوقعلا

.بطرصمع64سنةفيهاقتا!الغالبوفي

فيالمسيحاقاربسجن(81-69)دوميشيانالامبراطورصدوفي

تراجانرالامبراطرزمنوفي.سراحهماطلقماسرعانولكن.فلسطين

داسيوسالاصراطورحكموفي.القدصاسقفسمعانشتث(6-117!)

اللاهوتيأثرهء،!سجنللحسيحييئاضطهادافلسطيقشهدت(25\_!24)

254سنةصورفيجروحهمنوماتفيهاوعذب،فا!صمببئاقيميرإةلْباوريرجين

.مجيدو)151(اسقفونسطوريوصالقد-!اسقفالكسندروس.!وكذلك

انتشرالتيالارض)-لست!انهاالاا،-يحيةمثدلَا؟!تفلسحعا!ناز،ورغم

انتثصرتوقد.بشدةاليه!هـديةالجاليةقاومتهحبثبسرعةالديىهذافيها

البنوبالىالمنطقةفياقلعستوىوعلى(مبحمى!يحللهِ)وءكاية!قصتفيالمسيحية

الوجودالىتظهرلمالاولىالمدرْفيا!يحيهانجماعاتوحتى.غزةحتىيافامن

الاختلا!لبحثصيحيهـجمعفلسطينزبانعتهدوقد.إضانياا)كرتنهايةفيالا

r--:15الرسلاعمالسفر015- TT

.243-هص،\ج،رالذمالسالف،الروم،رستماسدالدكتور151-
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يسوصوناريةفيصساسقفثيوحيلوصححمره1!.سنةالمسيحطبيعةحولالشرقي

صوراسقفوكاشيوسعكااسقفوكلاروص(كاييتولينا)ايلياالقدساسقف

يةالاسكندرمنOrigon(ينيب)اوريجوناورذهابعننمرفو.1()52وغيرهم

Ambroceاءبروساليهاوصلكمافلسطيقالى235سنةمصرفي

عننعرف)الذيالاسكندرالقدصاسففبهرحبوقد.بسورياانطاكيةاساقف

رحبوقد.(بهالقويةوعلاقتهالاسكندريةفيكليمو؟تيدعلىتتلمذه

اسقفTheoctisiusتيوكتيسيوصبأمبروصرحبكماباوريجون

المقدسةالكتبالكنيسةفياوريجونشرحالاساقفةطلبعلىوبناء.قيصرية

لانالتصرفلهذاالاساقغةعلىدمتريوصاعترضوقدالناصجميعبحضور

Martyrdomانشهادةفياوريجونوجهوقد.اسقفا)539(يكنلماوريجورْ

استروقد.فلسطينفيقيصريةكنيسةاسقفوبروتوكتيسيوسامبروصالى

بالتدريس(238-235)فلسطينفيقضاهاالتيسنواتالتلاثخلالاوريجون

العجائبي()ثوماتور-لوصكريكوريانقديسانلاميذهمنوكانقيصريةمدينةفي

Gregorلم!3 3 Thaumaturمعالصغرلىاسيامنفلسطينالىأتىالذى

.)154(الرومانيسورياحاكملدىضريبةمخمنزوجهاكانالتيوأختهأخيه

وصرنا-.عددهموتكاثرفلمصطينفيالمسيحيةالجماعةنموعلىتدلهذهكل

.(والجممةالاربحاء)الاسهوعفيمرتينللناصالمقدسةالكتبشرحعننسمع

فيللصلاةيأتونكونهموعنالمؤمنينتغيبمنالواعطشكوىعننقرأكما

فقط.الاعياد

.152 Jules Leberton and Jacques Zeiller, Heresy and

091-185..y,(New York,691،)2 ppممرOrthodo
.153 Jules Leberton and Jacques Zeiller, The Triumph of

42-41..Christianity,(New York, 691،!2 pp
4-46?..154.Ibid, pp
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الهرطفيةالغنوصيةجحلتهالمسيحالسيدعاصرتشضيةوهناك

وقد.فلسطينفيعاض3+هثألما!!ول3الساحرسمعانهومؤسسثا

دينية.فلسفيةباثكارارتويئزصخصيةكصعاحرهذاسمعانالغنوصيونمل

تسميتىميمكنجماعةحولهوت!ونتنابلسقرىاحدىفيسمعانولدوقد

لمواووا)خليقةالكونخلاصةقوةوهوكالهنفسهسمعاناصَبدوابالسمحانيين

واعتبر.رْميلتهاسموهوهيلينااسمفكرتهع!!اطلقوقدبالخالقيكن

هيلينااسمءلىالهيلينيينواسماهم)سمعانجماعةCelsusكيلسوص

Helenians)مؤسساجوست!اعتبرهكما.مسيحيامذهبا

اصيلة.مستيريةمعفلسفيادينيانظاماالسمعانيةوتعك!ى!.)559(للهرطقة

السامرييىْ.منكانسمحانانويقال.جزاتالمهيعملبانهاخص!ا؟رصورتهوقد

سمعانطريقةتطورتوقد.بطرصمعنزاعهعنوصلنامايرفضرءنوهناك

فيتشابهتأملينظامالواقعفيوالسمعانية.والخلاعةرالعربدةامتازالىطقس

الاوجهتكشفالمسيحيونالاباءيص-!هاكماوالس!مانية.د\(المسيحيةإ6تطورها

الايونعالمئماللشعوسايالكلمةثمالجميعفوقالاب)للغنوصيةالاساسية

بكونهاصورتفخدالروحاما.(والءصل!سةالايجابيةبضاصرهالماديالكونأو

عنصسواهم.الخ..والخلاصالحلولاراءعقوحوت.للكلمةالانثويالعنصس

قيلالذلىنفسهسمحانيمارسهكانلىالذالسحرءلىالثكيدنiالسمعانيةفي

-لانتالاسفومع.الكنانةبارضانطويلسكناهعلىبلمماص!س5فيتعلمهانه

جهاتيسمىكتابوثائقهمأهمومن.اليناتصللما&ءصحانيةالكتا،،تبةغالي

سمعالْىالىتنسبالتيالداحضةالمواعطانبعنرضثإهـةاخرىومقانةالاربعالحالم

عنيفنقدالىالفديمالعهدفيزقرأهاكمافب!االلهفكرةاخضعالتينفسه

792..Loisy,op. cit. p5،.ثه

-sonEngland, Simon Magus and Simonia156.*ا Stephen Jac

,nismin the First Four Centuries, ( Yale University

(.4891
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تسمىماالسمعانيةفي.وهناكالخليقةسمرقيالافعىاسطورةقيخاصة

عالم،وفكرته(اللوكوس)انكلمةفيهانرىحيثوهيليناسمعانباسطورة

يطلقالتيهيلينا)والقمر(نفسطسهسان)بالثصصساليهمارمزقدالروح

التيالبثمريةالروحهيهيليناتكونالصغيرالعالموفي.(سيلينااحياناعليها

المسيحيينالاباءويجحل.يخلصهاالذىالحقلولسمطنهوالمادةسجنفيسقطت

.صور)/\د/1(منل!سمعانيكاالتق!فاحئسةهيلينا

دوسيثيوسكانفلسطينفيعاشتالتيالاخرىالغنوصيةالشضياتومن

Dositheusوصلتناالتيالاخبارواكثر..مق03حواليولدربماالذى

كلاهماوكان،حرالم!سمحاناستاذلَانانهوقيلاسطوريةالاسفمععنه

النبيهو،افهادعىذددوسيتيوصانقيلكىا،.المعمدانيوحناتلاميذمن

دوسيثيوسعاشوقد.المصاحرسمعانتلميذهضل5ذلكفيمثلهالمنتظر

للدرصبهاانفحهمكرسواانهزالب4حياةواتباعه(دوسثاياودوسيس)

عربيادوسيثيوسوكارْ.السريةتعاليمهموإ!مالايسينيينحياهتشه"والتتبع

ونص!وعشرورْتسعلدوسيتيوصانيذكرتقليدوهناك.العرببلادمنأتى

دوسيثيوسوادعى(ايضاهيليناباسمامرأةكانتالنصف)!نالحوارمن

ونجد.يتفيرلاالذىالثابتللمهدأرؤيتهيمكنالذلىوالثص*لالمظهرزأثيرات

برأيهوهيلينا.9(د)8وبابليةوفينيقيةعربيةتأثيراتدوسيثيوصتعاليمفي

جابتالقدسيةموطنمنخرو-كافبعد.الساميوالفكرالاشياءجميعأم

)915(.الخالقوزجاهلوااصطهملاخفاءولتبمتوهاا!مالعالمخلقوايرتالذالملائكة

ميناندرهيالىصيحظهوشحوا)يعاشتاخرىهامةضخصيةوهناك

Menanderكابياراتيافيولدقدانهولو.جوستينذكرىالذى

New)ول(Fragments of Faith Forgotte7.بم,.G.R .S Meadثاأ
168-164..York,691،)5 pp

163-162..158.Ibid, pp
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Capparatiaانطاكيةمدينة!تركزتقدفعالياتهانالاال!مامرية

بانوقالإطبيعية(ا)الخالقةوالكوىاللهبينسيزانهونعوف.بصورية

الحصوليمكنكما.العمليبالتدريبالمرءعليهايحصانيمكنالحطَمة

أخفسانية.واالكونيةالنعا)يمطريقعنوذلكفقطالحتهيدةطريقعنالمحرفةعلى

الىالخضوعمنبهايتمكتونالتيوالطريقةات؟سعةقوىمعرنةيعلموصار

الحلياالقوىارسلتهالذىالمخلصموبانهادعىكما.الطاهرةالبثمريةالارادة

سيطرةمنتحريرهميمكنلكوداالمقدسةالمعرفةانناصليعلمالارواحلحالم

.69(السفر)ْالمراتبملائكة

الحربي.ولonimusمونويمولم!هماكالانيالنصفومن

،الانسانهذاوابنالكون،السماويالانسانفكرةعلىنظامها!سندوقد

الواحدلهذاكاملهغيرانعكاساتالاهمماالرجالجميعوكولْىالمثاليالانسان

باعتباراتيسندهاالتيايضاالغنوصيالاطارضمنافكارهوْلفع.المثالي

والتكوينالاعدادونظرية.والرياضياتللهندسةوفيثاغوريةافلاطونية

الرمورْهذهوكل.السالبةلحناصرباليهمرمزوقدانعناصرن5للكونالهندسي

القوىوهيNomadالفردالجوهرقهلمنانتجتقدالهندسية

التحولانهاقيلالتيوالذرةوهرميمسموسىوعصاالكثرةواقرن.الافحوانية

محرفةفيطريقةفيهانقرأثيوفراسوصالىله?jL-روفي.للفوىالمخروطي

نفسكخارجمعرفتهانشدذللثْشه،بهوماوالكوناللهمحرفةعنتوقف)الله

فكرلىِ،عقلي،الهيلاوقلولديهفيكشيءكلتهلمكالذلىهوورنوتعلم

والكراهيةوانحبالأفراحواالاحزارْتأتيأينمنوتعلمك!بدني،روحي

ومتعدداواحدانفسكفيتجدهفسوفذلككلتفحصتماواذا...راليقظة

.ow(نفسكعنخارجهومانفسكفينجدوبذلكْالذرةنئل

176-175..016.Mead, .p cit. pp
223-222,.161.Ibid, pp
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نهرمنالثمرقبةالضفةعلىقيسامموقع)!ادارامدينةانيظهر5

منهاوبرزعلميامركزاكانتيونانيينسكانهاغالبيةكانتوالتي(الاكأدن

وأبسينيسTheodorusثيودوروسوMenippusمينييوص

Apsinesيجحلنافلسطينحدودخارجوقوعهاولكنديموسوفيلو

الفيدمموفأوغوسطوسالامبراطورزمنعسقلانمدينةفيوبرز.بحتهاترك

.رودسجزيرةمناندروئيكوصتلميذBoethusبويثوسالمتجول

.اند!ونيكوصاستاذهوفاةبحداثينافيللفلسفةمدرسةبويثرصترأسوقد

ارسطولفلسفةشروحهباننعرفولكنناشيءايآثارهمنيبقلمالاسفومع

العربيالفيلسوفثم.)162(المتأخريناليونانييقالفلاسفةلدلىمعتمدةظ!ت

رومافيودرسعنجرفيولدوالذى(325-025)مبليخوصاياالفلسطيني

مدينةعندسوريةفيبهخاصةمدرسةأوجدثمبروفيرييدعلىوصقلية

الىيروفيريرسالةعلىأبامونوردبالرياضياتمقالاتثلاثكتء4ومن.ابامية

كثيروله.عصرهاساطيرعندليلخيرتعتبروالتيبالاساطيرسميتالتيأنيبو

الفلاسفةاعتبرهوقد.الكلدانياللاهوتومنهاتصلنالمالتيالكتاباتمن

اليهادخلالذى،الافلوطينياللا!وتصرحبناءفيساهمواالذينمناللاحقين

التأملاوالصوفيالكشفطريقعناللهمعرفة)الثيوصوفيةالمبادلىء

.(139)(الفلسفي

86-012)انطيوخوصالفيلسوفبقرونبويتوسؤبلعسقلاثفيوبرز

منفيلونتلميذوكان.الخامسةالاكاديميةذلكبعداسسالذلى(..مق

وقد.منيسارخوسالرواقيالفيلسوفعلىدرسكمااثينافياقامتهعندلاريسة

.162 .A Pauly, .G Wissova and .W Kroll, Realencyclopodie

111,.derKlassischen Altertumswissenschaft, Vol

.كل.306
..163 Ibid, Vol. ,9 pp. 645 f
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الخطيبشيثصرونوحفر.مق97-78سنةانينافيا!كادددجةشأس

والفلأسفةالاكاديميةأفكارمنمزيجاعقيدتهنتوكا.اتهمحاةصالئممهيرالروماني

يستشهدودْشيثصلَانماومخيرا!بيرانيرهتأوكان.والرواقييناحضتمؤولين

.واقوله)،69(بارائه

3924,.164.Ibid, Vol.,1 p
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عمنرالعادممطالفصل

6لبيزنطيالإ!تلا!تعتفلعسطينمحقنبذة

(32!-635)

الرابعالقرلْىمنالاولا)ربعفيالإيزنطيينحوزةفيفلسطيندخاتلقد

دينوجعلهاالمسيحيةاعتنقالذلىالاولذسطنطينالاهبراطورأيامالميلادي

مرموقامركزاا!جديدةالمحتلةالدولةزمنلفلسطينصارلكوت،الرسمميالدولة

ماميلينازارت326سنةوفي.الجديدالديننهدوكونهالقدلىيتهانظرا

للتبرك(المسيحيةالاخرىهياعتنصتالتي)فلسطهيئكسطنطينالامبراطور

القداسقفمكاريوصفاوة!قدقسطنطينولَان.المقدسةاماكنها،زيارة

زيارتهااثناءهيلينافاستحثت.القدسفيبالربلالْقةكنيسةاقامةحرل

القرلْىفياقامواانَللنصارىسبققدو-لارْ.الحملباكمالالاسراععلىالاسقف

بيتفيالمسيحفيهولدالذىالكهففوقوالزواياا،فماشع1دخمنبناءالثالث

قدقس!طنطينامادْالاشاعةوسرت)9(فخمةباسيليكاالمتمندذافاضيفتلحم

الاصيلة.الهامةالاشارات.عضجانبالىفلسطينفيالحقيقيالصليبوبخدت

علىواخرى(القيامةكنيسة)المسيحدفىمحا!فيكنيسةقسطنطينوبنى

لحمببتفيالمهدكنيسةجانبالى(الحروجكفيسة)بالقدسالزيتون-بل

وميليناقسطنطينقبلمنفلسطينفيالكنائستشييدوان.مامرةعندوتلك

منوالصوربالمورْائبكالكنائسز.؟تس!فقد.هامفنيهـت!زأافكحطينحول

يأخدْهاكيمافنيةمصصخراتشكلءإ!انتاجهاضيدمنهوكيمالفاخرالنوع

معهم.(المقدسةاماكنهالزيارةفدءصطينعلى-فدونصارواالذين)الحجاجا

يونافيمنفنانينبفلسطينبناياتهفياستخدمقسطنطينبانونعرف

.06ص(\!55،بيروت)،الروم،رستمأسدالدكتور-1

--



الصليبابتداعوةتومن.انقسطنطينية)2(منجلإكلموغيرهموسوريينالثصرق

دوا!ائقيامةكنيسةمنهاوالتيالمقدسةالارءا!فيالسبعةالمواقعوتكرب!

صماوالايكوزر!رافياالمسيحيالفنعلىفل!صطينتأثيرصارفقدوالصرون

و-لذلكللاعمدةالكورنتيالنظامالىوالمشابهةلحبمببتكنيسةفأعمدة.للغاية

موزائيكفصور.قسطنطيقعهدالىترجعلحمبيتفيا!دكنيسةموزائيث

رجالصورومعهـعمولاتينيةيونانيةكتاباتمعقديسينءلىتشتمللحمببت

القيامةكنيسة3،ولثولأردهةفيموزائيكوهناك.انسجودوضعفي

المهدكنيسةموزائيكصورومن.للباسيليكاالغربيةالواجهةعلىوربما

فلسطينعلىالفرس!هجومفياذلىاييمسهالمانهايةالالمب!مى!سجودصورة

كما.ا)فارسيةعاتالقصيلبسونكانوارةالصرفيسالمبملانالسادسالقرنفي

هيليناوامهقسطنطينيمئلموزائكابالقدصالقياء4-لنيسةقبةفيكان

بينهمابصليبصس!رن

الحاجيعتبروربماالرابعالقرنبدايةمنأفلسطينزياشةفيالحجاجواخذ

الىيذهبونأ-جاجاوكان.الاول333سنةبوردومنفلسطينوصلالذى

فيهاكتبالعبريالاحتاإلفترةمنداوودبنيىلمييانالملكانيقالالتيالغرفة

المعبدأرضغىزكرياالكاهندملطخاتوأثار(اليهالمنسوب)الامتالكتاب

وشجرة(المسيحالسيداعدمالذىالروماني)يايلوتبيتثمالسابق

.والادواتالامكنةمنوغيرهاZachaeusزاكيوسجميز

الزهادمنالكتيروحواليهابالثدصالرابعالقرننها-ةفيعاشكماْ!

والمراكزالمراتبذسيمنغربيونمنهمالببزنطيةالامبراطوريةانحاءجميعمن

نااخبروقد.وعزلةتأملحياةهـاوءافورا+كمايضميءكلاتربمينالذالمليا

.0 .M Dalton, Byzantine A!، 6 nd Archaeol5 gy، (New

.553.4(،191,York

Ibid,كل5p.لة,,21711,,384.277
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فلسطينشمالمنابتداءاعنهمفلسطينفيالمسيحيةالمواقعزارالذىجيروم

الىفلسطينالمحتلةالبيزنطيةالادارةقسصتوقد.جنوبا)،(السبعبئرحتى

.اقسامثلاثة

وعسقلانوغزةويانأونابلسالقدسوتشمل:الاولىفلسطين-1

ين.فلسطقيصريةمدينةئيمهصىالرومركزهاوغيرها

الرئيسيةومدينتهاوطبريةكاداراوتشممل:الثانيةفلسطيهق-2

.(ليسبوسكيض)نبيسا

مصهاوادخاتخلاصةوعاصمتهاالنقبوتشمل:التالئةفلسطين-3

ايضا.الاردنااشرق

كاداراامثالبفلسطينلهاعلاقةلاالتيالمناطقمنالكتيروجردهناونرى

الحصهذامنلناوجاء.بفلسطيق1-ياا*امرزجمفةالاردنشرقجعلهاجانبالى

بالضبطالاَنموقعهانحرفلاوالتيArimath!أا!يماثيادينة5اسم

ريمةبيتموقعأي)اللدمنالثمرقيالشمالالىاميالعثصرةبعدءلىفربما

ويطلق.الرابعالقرننهايةفيزارتهاقدالمقدسةبولااننعرفحضث(الحالية

رنتيساْو3Rempht،ولرمفثيساسمالقرننفسفي-وصيوسب

Rentisيوسفديرالبيزنطيالاحتلالفترةفيعليهابنيحيثعليها

كما.كبيرةلاسقفيةهامامسيحيامرمزاءسقلانمدينةوصارت.ثييماالأر

وانالبيزنطيالعصرفيعظمتهااوجاء"؟حكلدبثلمدينةوصلت

الثصرقيةالشماليةالزاويةفيللحيانثلةمالاتزالفلسطينفيوبوابةشارعاحىن

صحبتولذابيزنطيةكنيسةعلىالمدينةجامعبنيوقد.الحاليةالقريةمن

-لبيرةبنايةأظهرالب،معمنالشرقيالقسمالىاشنقيبول!نالحفريات

,JacobBurkhardt, The Age of Constantine The Great

362.6(،!.591,NewYork)

!-893



لذكرياتتخليدانيهابنبتبيزنطيةكنانسعننحرف-لما.ديراكانت!بما

ر!نهايةفيالعربيانفتحخلالاذىبايالمدينةتصبولم.ويعقوبابراهيم

لفلسطينالثانيةللمحافظةعاصمةبيسانوكانت.البيزنطيالاحتلال

Palastina Secundaواسحة.منطقةعلىيشرفلأسقفوسكز

فيالفحالينالرجالاحديوسفالكو؟تالىموطناالرابعالقرنفيصارتكما

لها.وأييفانيسيوزيبيوصزيارةعننحرفكما.الاولىالكنائسبناءحركة

الحاكماماممحاكمةالمدينةهذهفيصارتايضاالرابعالقرناواسطوفي

وحياباسشحارتهماتهمواالكثيرينبهااعدمModestusموديستوص

وكذلكبيسانمدينةصوارألىبناءاعيدايضاالعصرهذاوفي.نيئة؟لغايات

عصسمنوعثر.وقاعاتهاغرفهاوموازئيكالحصنقمةعلىالدائريةالكنيسة

عليهايطلقاعثمهكلمثمنةرضايةعىناحومكفرمدينةفيالبيزنطيالاحتلال

!38ء"+أيشريالناذكرهاكنيسةالغالبفيهروالذيبطرصإتراسم

.بطرسالقديسبيتالىكموقعTAOسنةمن

اليهوديةا)-اليةافرادضدفلسطينفياضطراباتنشبت343سنة!-بههعوقي

آنجراضطرابوحدث.أجونانيينواوالسامرييناليهودمنالكثيرخلا)هالتل

الجاليةمنهاعانتالتىالملاحقاتعنالتلمودمصادروتخبرنا.352سنةمماثل

قائدهيدع!جا)وسقيصرحكماياممنهمالناسوانتفاماليهودية

الحركةمركزسيفوريسمدينةاإ"يزن!ايةالجيوشودخلت.بورسيكينوص

باتريشيوسالحركةقاندوكان.اتماهـخربتاننيوطبريةاللدمثلاخرىومدن

الامبراطوروجدد.لهاليهودتسميةحدعلىوناترونا(البيزنطيونيسميهكما)

القدسدخولمنبهاليهوديمنعالذيالسابقالقانونالثانيقسطنطينوص

الامبراطوروكان.بالجاحدالمعروفجو)جانراطوالامبرسابقهفيهتسا!لوالذى

الذيالمذهبوهو)المذهبآريوسي(الاولقسطنطيقابن)الثانيس!قسطنطينهِ

وانكرالقدسروحوخلقالابنبخلقويناثيالاسكندريةاسقفاريوصبهجاء
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حدثالسادسالقرناوائلوفي.م.3(6سنةاريورمىنوفيوقد.المسيحالوهية

سنةزينوالامبراطررزمنوفي.وبتللوميسءممامدنخربفلسطينفيا!زلزا

ودنسواالاسقفواهانواالمسيحيينمعنابلسفيالسامر-وناصطدم.!4

وبنىجررْيمدس101َجبلهمواخذالااأ:يز؟طياصورراالا!منكان!ما4الكنب

ثار(567-527)جوستنيانالاءبراطورءكدوفي.عليهمسيحيةمنيسة

ملكاليكونساحاربنجولياناسمهت!م5شتصااختارواإثانيةالص-امريون

صشالجبواخمدت.لْسهمكناواحرقواالىصيحييناووها-0536سنةعليثم

قواداعدعواكماالسامريينمنالفعشرينحوااكيقاتليناحرلَةاالبيزنئلية

اصطدمذلكاثناءوفي.بعدهاالسامريينمنالكنيرالمسيحيةواعتتقالحركة

وقتلواالكنائسوخرإواقيصرية"دثضةفيالمسيحيببنمانأيهودواالسامر.)،ن

بقب،دةضدهم-بخشاأ"إيزنطيااصررراالأداواكأصصل.المدينةحاكمجوستين

اولجوستنيادْالامبراطوروكانشديدير.معاذ؟4الثواشعاقصبالذيأمانب!لي!

عباداتهمفيوتد-لإيهه!ديةاللجاليةا!دنيةإش!!قااوقفبيح!ذ!ليا!راط!ر

الخروجبعيدالاحتفالمناليهه!دية*،ليةJاافرادمشحزنمد.أدينيةاوتقالبدءم

بليساريوسالامبراطورغزىانوبعد.ا)فصصحعيدإ،ماحلولمعاتةثمااذا

رومايْآنذاكمحفوظةكا؟تالتيالببروديالمبدكضوزء،!استحوذ"ا)فنداليين

الىوارسلهاودالي!ا-دنصيحةالىاصهضمع،شالما-سبجوستنيارْولكن

وهمافلسطينفيكنأس!امرواالب*!ديةالجاليةاننعرفانولنا.القدلصر

وهدمتعديدةمراتفثارواالمضا،قاتلا-خطمنيتمكنواأم-باضثيلةاقلية

منتسلهالتيالبعاتفيالحصريبالنصرالقديمالع!صدقراءةمنومنعوابيعاتهم

.)5(اِلتهديم

ماميسيس)-لورنوبفاطلالعامرةمزدعرةالنةبضطقة5ضمرتوالص

,A..A Vasiliev, History of the Byzantine Empire, Vol

015..Madison,Wiscon. ,0791 )p,أ
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(Mampsis)سبقتها.نبطيةأخرىعلىبنيتبيزنطيةمدينةتمثل

وبنى.الغربيةالناحيةمنمزدوجكبيرسررالإيزنطيالعصسفيوللمدينة

مكانوفي.الفطيالئصرىذومعبدمحلفيواسعةكنائسالبيزنطيون

بالصلبانمزينةالحماريةالاشكالهالبيزنطيونوضعاكبطيةالاربابمنحوتات

فيالمسيحيينمستوطناتزادتكما.)6(النقشالفريدالبيزنطيالموزائيكمع

مألوفا.شيئاوالرهبانالحجاجرؤيةوصارتالهيزنطياله!سخلالالنقب

1ايلوساكازتالنقبفيالبيزنطيةالمدنومن Elusaبنيتلتي

طريقبهايمروكان.(خلاصةباسمحالياالمحروفةوهي)؟بطيموقعع!

فأدديئام(اوبودا)عبدةالىثمالقدصمنقادموالمسافرينللت!،ر

Addainam(عرابةواديفيغديانعينوهي)علىايلات)وهيلا

منفلسطينفيالموزائيكيةماديباخارطةعلىايلوسامدينةونرى(العفةخليج

السبعوعيىْوب!بئر)البنراء(بطراوبيقغزةيقالطروسطفيانسادصوهيالقرن

وعينبكورنوبماراعرابةواديالىخلاصةمنالطرقأحدويمر.القديس

بينابيعماراعرابةواديحتىيصلفكانالسلطانيواديطريقاما.حوسب

الجانبفييقعخلاصةمدينةمنجزءواهم.الو!هـةوعيقحاروفوعببئقتتارعيق

منالخمورفانتجواالحرفجميعفيسكانهاعملوقد.الواديمنالثصرقي

هيلاريودْالقديسسيرةفيذكرتبحيثالجودةمنكاْتالتيكرومهمعرائش

الثالثةفلسطينعاصمةالمدينةوصارت.الرابعالقرنمنجيرو!مكتبهاالتي

خاصواسقفثيولوجيةمدرسةفيهاوكانتم358سنة(تيرتيايلاستينا)

الماءع!الحصولوكان.بيحتهالهاكانصيهوديةاقليةفيهاكاشهكما.بها

-لانتفانهاآثارهامنيبدووكما.الجوفيةالمياهمنوذلكخلاصةفيسهل

.)7(البيزنطيالعصسفيهامادينيا!ركزا

802..Glueck,Rivers... op. cit. P
026-255..Ibid,pp
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باسمالهيزنطيصر511لىازدهرت؟هـطيةمدينةكازتالاخرلىالمدشخةو6

مسافةعلىتقعوالتي(الخليقةلى"رفيررحوبونمدينةكاْتربها)ة4الرإحى

كانتالتي(شيفته،لى"يته)بيتهالىثم.)8(خلاصةغربجنوباميالجمبعة

ففيها.غيرمامناكترا)بيزنطيةالحف.،رةمعالمهاواظهرتبيزنطيةضةمدأهم

النصفالناتيءالجزءوهوApse)الأيسذواتاله،سيليكاتمنعددأ
%

المدينةبنبتوقد.الماءوخزاناتإلديرهناكئم.والعقادات(الكنيسةفيأدائري

الدينىالطابعذاتالبخاياتوان.الضبالسهلمنالثسقيةاكحافةابم!!

بقاياالموقعهذافيوجدوقد.ملا-ظتِهاكن،5سميكةوجدرانواسحةأببساحات

إخرىوالمالمدإنجةمنالثسقيةالشما)بةالجهةفيواحدة،إ-زنطيةكنازوررث!ث

هذامخائسعماراتوان.البغوبالىوثالثةتحت!ساق!يلةمسافةعل

ثلاثففيها.النةبمنحلقةفيجودةالموالييزنطيةالكنائسعىارةتشابهلاالم!ع

.اعمدةستةمنصفوفبتلاثة،حفهاعنءفصولةالوسطىاكبرهامم!رات

ا.
الأيساتخلفصحْيرةغر!معالشرقيةا)تكايةفيأبساتثلأإثااآانؤدي

للمعمودية.-توصغيروءصلابوابثلاْتةوهناك.بيةالجاApsesْا"1

الابيضبالمرمرمغطاةاثصرقيةا،)يةالشهأ-كةافيالكنيسةأرضية!وكازت

.)."(اقدامستهارتفاعالىلموزائيك،1مزينهؤجدرانها

Nessanaنيسسانا)Nitsanahنيتسانامدينةثم-،َ!

المسيحيودْيْا)--،جبهاصرستراْليجيةنقطةوكافت(حالياحافرعرجةأو"

وعثرColtكولتب!خةفيهازقبتوقد.سيناء-هـل)زيارةطرياتهم

8ليميتيانيافلاحيقجنودعنفيهانقرأبردي)وراقعلى taneiثإ!L)

همرواتهجانبالىوالحنبوالشعيرانحن!اتحافرواديفيوزرعواهناكاستقروا!

عندالقلعةعنمسؤولينكانواانهبمويعاكرءالدوإكأمنيتسلصونهالَانواالتي!

261..Ibid,p

926-264..Ibid,pp
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عننعر!حيثاثرياءكافواالجنودالفلاحينهزلاءبعضانيبدودمانضانةقلعة

سير(6!علىحوىببتعنءصارةوسان)اديهماتوررثفياحدهموصية

!لثرةعلىيدلكماالمارينوالحجاجالممسافرينخاناكانلديهماانعلىيدلمما

كثرةاساسعلىنساجينلَانوااليلمداهلمنالكتيرانويظهـف.المسافرين

كنيسةبنيتالموقعنفسفيتلو!لى.الموقعفيوالاوزانالمغازلمنعليهعثرما

والديئية.العامةا)حياةفييكرادورالعبتالتيوبا-!لي!لىلىسير%-والقديسين

vاورابصْعفيهامكتبةعلىالموقعفيءضركه،.مواللل9مقرضااسقفهاكانفقد

دينيونصالرابعالانجيلمنا،جزاءوبحضجورجالقديى!اعمالكتابمن

,Ebodaعبدةمدينةفيوعثر.9()ْصفحةهاؤؤفيسرياني Abdah

عبدةمدافنمنوالكتير.وديربيزنطيةقلعةعلىالرابعللقرلْىتحودالتي

المصر!استعمالهااعيدولكنالعربلا،نبارووتعودالارضترهـتمنحوتةكانت

.واسعبدبمدفنسميوقدمد!ن22علىاحتولىالمدافنعذهواحد.البيزنطي

ونرى.اليونانيةوالكتاباتالبيزنطيةالرسومبعضالجدرانأحدفيووجدت

التنينيذبحجوادهصهوةعلىوهورمحهحاصد!-ورجالقديسالصوبىباحدى

القديسيكونقدصليبفوقهاعصااليمنىبيدهحاملانعرفهلاشخصوفوق

البيزئطيةالمدافنمنالكثيرإخقبافيوجدكما.يوحنا)91(القديساوثيودور

مسيفة.خردتعندبيزنطيةمدينةهناككانتكما

حْوريكيوسلناووصفالبيزنطيالاحتلالفترةفيغزةمدينةازدهرت-وقدلم

وماالكنائسالسادصالقرنفيعاشالذىتزةمنChoriciusس؟

وألامإ-ديداالعهدصورمنمشتقةوصفهحسبوكلهاالموزائيلثمنفيها

ميوماسيسمىالساحلعلىغزةقربصغيرميناءهناكوكان.)12(المسيح

271-027..01.Ibid, pp
273-272..11.Ibid, pp

..2 Boissonade ed. Choricii Gazaei Fragmente, pp. 19 fأ
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Maioumasقسطنطيةميناءاسمالىقسطنطينزمنفيل4بد

بالعصرجديدةمدينةالرومانيةاريحةمحلوحلولهح!ول،"ول!؟3

البعثةبهانقبتالحاليةاريحةمنالثصرقالىالميلحواليتبعدالبيزنطي

الاحتلالفترةفيابرشيةمركز(سيباسطة)السامرةمدينةوصارت.الالمانية

وخالقدونيةوقسطنطينيةنيقيةمؤتمراتواسقفهاقسسهاوضرالبيزنطي

ضداضطراباتبهاوحدئتالمدينةفيقويةبقيتالوثنيةانولوالقدسومجعمع

حدثتوقد.(363-361)الجاحدجوليانالامبراطوراياممنهاالمسيحيين

منالكثيرعلىوعثر.البيزنطيةالفترةخلالالسامرةمدينةفيعدةتضيرات

معالباسيليكاتبناءواعيد.البيزنطيللعصرترجعبالمدينةالوثنيةالبنايات

اسطبل.ئممحملالىاوغوسطوصمحبدوحول.الشماليةنهايتهافيالأيسات

.الحماماتفيهاوشيدتبالموزائيكارضياتهابلطتعديدةبيوتالقمةعلىوبنيت

السامرةوعرفت.المدينةفورممنالئسرقيالجنوبالىللزجاجسلعلىوعثر

،مزارانفيهاوقدسالمعمدانيوحنافيهدفنالذيالمكانبانهاالفترةهذهفي

المسجدترتالمدينةمنالشماليةبالنهايةالمعمدانيوحناقبريثلاحدهما

قبلمنبهاخفىقدالمحمدانيوحنارأسانيقالالذىاماقوالاخرالحالي

وأيسصراتبثلاثباسيليكاالقمةجنوببنيتالبقعةهذهوفي.هوردياص

Apseالمدينةبانونعرفالخامسالقرنخلالالثصرقيةالنهايةفي

وفي.العاصبنعمروبقيادةجيوشهمودخلتها634سنةالمربحررهاقد

الشمالالىماريالتقيةانشأتهالسادصللقرنيعودديرع!!عثربيسانمدينة

هعركةفيالبيزنطيةالجيوشاندحارالمدينةشهدتوقد.الجالودنهرمن

سنةبيسانالعربوحررالمحررينالعربيدعلى635سنةPellaفحل

دير!ثرقشمالالىكيلومتراتخمسةتبعدالتبم)المردخربةفيعثروقد6-

مخروطاتشبهالتيالجبالقممعندكثرتوقدبيزنطيديرعلى(ساباأمار

-404-



بالفسيفساءمزينةوارضيةجدرانبقاياووجدتالنساككهوفالرأسمقطوع

حواليتأسيسهمنذعامرااستمرالذىالديرالىتعودالقبوربمضمعلكنيسة

.)13(التاسعالقرنحتىالتانيالقرن

يامفيلوسالرومانيالاحتلالفترةنهايةفيفلسطينقيصريةالىووصل

تطمممنوكانالدينيةالعلوملتعليممدرسةفيهاو)نئم!أسكنهاالذىالبيزنطي

الاحتلالفترتيعاصرالذىالمعرو!الفلسطينيالمؤرخيوسيبيوسيدهعلى

يْاستاذهيعاونكارْالاخيرانويقالللبلادوالبيزنطيالروماني

دونساعدمماالناسعلىوتوزيعهاالدينيةالكتباستنساخ

(flt-)934)يوزيبيوس(ويوسيبيوص.المسيحيةانتئسارعلىشك

لْطانطاكيةفيودرسفلسطينقيصريةفيولد،قيمةذوكنسيمؤرخاولكالْى

والى.اريوسقضيةعنالدفاعفيالأساقفةمنعددمعواشتركسوريةشمال

الذيالمشهورنيقيةمؤتربافتتاحقسطنطينالامهراطورعهـديوسيبيوص

ألامبراطوربهاومدحترالمؤهذااثناءخطبتهالقائهعنونحر!الهراطقةبهادين

عنالكهنوتتقلدوقد.للامبراطورصديقاوفاتهحتىظلوقد.البيزنطي

نسبةبالبامفيلىيوسيبيوسسميوقد.313سنةاجابيوصالاسقفسلفه

فيحياتهاكثرعاشوقد.الاولىحياتهفيلازمهالذيالمسيحيالعالملصديقه

)بامفيلوس(يامفيلوساسسهاالتيالمقدسالكتابدراسةمدرسةملازماقيصرية

منالثافيالرابعفيصر5منفلسطينوصلالذياوريجونمكتبة!اتهاتكاوالتي

قرأوقد.الاسكندريةبطريركديمتريوصمننفوراالميلاديالثالثالقرن

واخيهالعجائبيكريكوريفلسطينقيمريةفيوجودهاثناءجيرومعلى

الاسفارمثرحفيكتابهووضعالئسهيرةمكتبتهوجودهخلالوجمعاثينادوروسر

اجتاحتالتيالمسيحيينضدالاضطهاداتبيوصيوسبشهدوقد.المقدسة

والتيالروماننالاحتلالعصرإنهايةدايوكليشيانالامبراطورزمنفلسطيق

.155-156صالذكرالسالف....مخطوطات،باروز13-



.فصيرةلفترةنفسههووسجن031سنةالبيروتييامفيلوسضحيتهاراح

الفلسفةفيمعرفتهجانبالىو،لوئنيةالاسفارتاريخفيجميوصيوسبوبررْ

والمزاميراشحياءمثلالقديمالعهداسفارلبعضشروحالناتركوقد.والفلك

جيدابلادهتاريخعرفكما.صعبمعقدامروهوالفصحلعيدحسبكما

كتاباتهولكنايروسياالبحضاعتبرهوقد.انلفطفصيحبليغاخطيباوكان

كاتباوكان.معتدلانيقيةمؤترفيموقفهوكانالمسيحبالوهيةاقرارهعلتدل

علىوردسماويكدينبهاتليقالتيبالمنزلةالمسيحيةاحلالمؤلفاتهفيحاول

قدريوسيبيوسبرأيفالمسيحية.الفيلسوفبورفيروسمتلهاجموهاالذين

واندثرتسادتالتيالاممحضاراتمنفيهاوماالارضانْنرثالخليقةمنذلها

وخلفائهاوغوسطوسالامبراطورزمنالعالمبهتمتعالذىالروماننالسلموما

الأخباركتبهومن.التبشيريةأعمالهمفيلهمومساعدللرسلتمهيداالا

Chroniclesبقسمهوتحرضالخليلابراهيمزمنمنذبهبدأالذى

بالنسبةشكلالذىالمسيحيةانتصارحتىاليثصريةتاريخفيا!حداث!هما!ولأ

اهمتشملمتوازيةلجداولالثانيالقسموخصص.الرئيسيالحدثا(له

اختلفتوادْزمنيامتلازمةكونهاعلىالبرهنةارادالسنينحسبمرتبةالحوادثا

.اجلها)14(منوالحالمالكونخلقالتيالغايةاتمامبهاواريدحدوثهااماكنإفي

تزالولاكانتالتيافريكانوصيوليوصلَتاباتعلىالأخبار4إكتافياستندفيقد

الذىالآخركتابهيوسيبيوسووضعالروماني-اليونانيللتاريخهاما%ساسا

تفوقوليبينالوثنيةأباطيلبهليظهرPraepartioالتهيؤأسماه

تصنيفهثم.المسيحيالوحيالىادىالوتنيا)خاريخانوكيفعليها%لتوحيد

%Demonstratio Evangelicaالتيالتهمعلىالردلهارادالذى
..

منيخرجواحتىمسيحييناصبحواانماانهمفيالنصعارىالىاليهودأبىجهها

Historiaالكنيسةتاريخكتابهوفي.اليهودك!الديننج Ecclesiastica
إ.

.155-156صأصلاهالمذكور،رستماسد14-
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سبيلفيسقطواالذينالشهدا!عنفتكلمالمسيحظهورمنذالاحداثعالج

المسيحظهوربحدنظرهفيوتثصردهماليهودعذابوما.النصرانيةالحقيدة

p;الشهداءالوثنيىْالاباطرةاضطهادتتنولم.لهماللهتركعلىجليبرهانالا

وان.الايمانبقوةالاباطرةمساعبماحبطتواخيراقدماالسيرعنلهمقتلهم

الخالق.لوعوداتماماالاوليكينيوصمكسنتيوصعىقسطنطينانتصارات

حياةعنكتابهئمالكنيسةاعداءضدانحب!ىكانهيروكليسضدوكتابه

يوسيبيوصضحىالامبراطورعلىوثنا،حدحافيهنجدالذيقسطنطينالامبراطور

التاريخية.بالقيمةأجلهمن

والشعروالمنطقالبلاغةبمدرسةالبيزنطىالعصسفيضتةمدينةواشتهرتصص

الاسكندريةبجوالمدرسةهذهترتلأوقدْ.انسادصالفرنصكأاليازد!رتالتي

الطلبةمعهاوتبادلتالعلميةقيصريةمدارسرمعاتصالاتلهاوكازتالعمي

الاكثريةودعاالحديثةفيةالافلاطومحتنةيورناساتذتهابعضروكان.والاساتذة

وشروحالهيلينيةضدموجهةكتاباتهموكانتالمسيحيينبالسفسطائيينانفسهم

اندْيصوزومانيوسأبيزنطياالعصرفيغزةموْرخيومن.القديمالعهدلاسفار

للامبراطورمعاصراوكان!43سنةعندبهوقفالاحداثتاريخفيكتابادون

ألفه.الذىالكتابوأهداه(045-804)التانيثيودوسيوص

مواصْيعفيكتبالذيProcopiusيروكوييوسغزةعلماءومن

حلالذىللزلزالمحزنووصفاناسناسيولىدرالاهـبواطرمدحمنهاضديدة

صورتينالىووصفالعامةغزةساحاتاحدىفيساعةوصففيوأخربانطاكية

علقاخرىكتبمعليوريبيديسوهيبيرليتوسفيدراقصةمنلمناظرغزةفي

الخ...والامثالوالملوكالاخباراسغارمتلالقديمالعهدكتببحضعلىبها

فيكتب(استاذهثل)والذىChoriciusكوريكبوصتلاميذهومن

والقديسسيرجيوسالقديسلكنائسوصفكضبهومنووثنب"مسيحيةمواضيع

تلميذاكارْالذيكأسلَيامارالأسقفصديقهمدحفيقصيدتببئثمغزةفياسطيفان
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Zosimusروسيموصالاحرينغزةعلماءومن.يروكوييوسعندايضا

ليسياساليونانييقالخطباءعلىتعليقاتولهيروكوييوسسبقالذى

الفيلسوففيهيصورالذىثيوفراستوصكتابمؤلفاينياسئم.وديموستين

الخلودحولالمسيحيالجدلعليهطغىوقدارسطوتلميذثيوفراستوص

كتاباالفالذىZachariasزكرياالاسقفغزةاهاليومن.والقيامة

فيمقالة-لتبالذيتيموثيثم.الكنيسةتاريخفي(لغتهكانتربما)بالسريانية

.الاعرابفيواخرىالحيوان

بدايةنيغزةاسقفبروفيريشنهاالتيالشعواءالحربهنانذكرالْىونود

أنذاك038عنغزةفيالمسيحيينعدديزدولم.الوثنيةضدالخامسالقرن

هيوثنيةمعابدثمانيةمقابل،(ايريني)السلامكنيسةهيواحدةكنيسةمع

الحظ()وتيكهوهيكاتهواثيناوالولووافروديتالشمس)معابد

تمثاليقفكانغزةساحاتاحدىوفي.(اسطوريلبطلوأخرومارناس

غزةمحابداهموكان.الانوارويضئنالبخورلهةالنسرتقدمحيثافروديت

جوبيتر(-لزووساخراسموهومارناصبالربالخاص)المارنيونشكدون

خمسامفىحيثفلسطينالىورحلسالونيكفيولدالاصليونانيويروفيري

بأسقفهااتصلحيثالقدسالىذهبثمالاردننهرقربكهففيسنوات

ذلكبعدقيصريةاسقفوعينهاحبهالذي8Praylولsيريليوص

القسطنطينيةالىبعثبغزةمنصبهتسلمهمنسنواتثلاثوبعد.بغزةوظيفتهفي

ناالاخيروتمكن.كريسوستوميوحناالىرسالةمع(مارك)مرقصتلميذه

Hilariusهلاريوصالىبأمرالبيزنطيالامبراطورمنيظفر

الحاكممرتاديهارشىالذىمارناسمعبدعداالوثنيةغزةمعابدبموجبهيغلق

Eudoxiaيودوسياالامبراطورةبفضليروفيريونهج.قائمافتركه

اركاديوسالإمبراطورحملفيجهودهاوباءتغزةفيجديدةكنيسةبتثسييد

الدولةفتخسرلمدينتهمغزةسكانتركمنلخوفهبالفشلغزةممابدغلقعلى



طائلةمبالخعلىمنهمالدولةوتحصلالتجارةفينشطينكانوال!ونهمكثيرا

علىوافق(اركاديوسخليفة)ثيودوسيوسالامبراطورولكن.بالضرائب

.وكائت8!ءوللأشأ3لهاسينيجيوسلذلكوارسلغزةمعابدبتهديمالاقتراح

البنوداستعملحيثغزةفيمشهوداتماثيلهاوكسرالوفنيةالمحابدتهديمايام

الانطاكيالمحمارشيدهاكنيسةمارناسمعبدمكانفيوبني.القوةفيها

5)ْ(9روفينوس Rufinus

عوبمعممينةعلاقاتبقليلالاسلامسبقتالتيالفترةفيلغزةوكادْ

الشرقفيالمشهورةغزةخمورفكانت.الحجازمنطفةوخاصةالعربيةالجزيرة

عننعرفكما.الشعراءبذكرهاواشادمكةقربمجنةسوقفيرائجةوالغرب

غزةباسمتعرفصارتبحيثلهاالثاني)ص(محمدالرسولىجدهاسْمزيارة

الصحابةمنعددوكذلك)ص(محمدالرسولوالدعبداللهزارهاكما.ماشم

قريئمى-جمابروكان.العاصبنوعمروالخطاببنوعمرسفيانابوامثال

الصاصبنعمروبقيادةالعربحرروقد.الصيفيةرحلاتهمفيعليهايترددون

وفيممربةبو+دقيالغرمنطقتيفيانتصارهمبعدIrtشصبارو4يومودخلهاغزة

البلح.ديرشرقيالدميئةداثن

الذلىالفلسطينيموسخوسكانبفلسطينالعصرهذافيالآخرينالمؤرخينومن

الاحتلالفترةاواخرفيموسخوسعاشوقد.القديسيقاسفارفيكتب

Pratumالروحيةالمروجكتبهومن.البيزنجطبم Spiritulae

البحرجزرفيوتجولالصغرىواسياومصروسيناءفلسطيناديرةزارانبعد

والاديرةوحياتهمالرمبانعنكئيرةاشياءيدونانالهفتسنىوايجةالمتوسط

ولدالذى(563سنةالمتوفي)يروكوءبيوصالمؤرخثم.)69(عصرهفيالموجودة

،3 Gaa15.ء Vasiliev, op. cit. .p .117 Glanville Down

011-14..Norman,)6391 pp)

ض!ذ-لرهالمار،رستماسد16-
ث!ي-ج.!-



565(-)527جوستنيارْفطيالهيزالامبراطوروعاصرفلسطيقيةقيصس!بايضا

فييصطحبه-لانالذيبليسهاريوسالرومانيللةإئدمستشاراحداثتهفيوعين

مجلسفيعضواجوستنيادْالامبراطوروعينهإطالياوارقيةوافربآسياته2ضحى.الَا!

كثيراالمسيحيةيمدحنراهالرأيفيالاستقراربعدميمتازانهوالعجيبالشيوخ

الشفويةالروايةعلىاعتمدوقد.الرومانيةالارباب.إصدحقتالهبذاتولكنه

جيرومالمعرو!القديسسكنوقد.الشضيةاتصالاتهجانبالىكتاباتهفي

042 - 343 ( Jerome)الزمن.منلمدةلحمببتعندبدير

بينالحربودامتالبيزنطيةالامبراطوريةاراضيالساسانيونهاجملقد

كانتالتيا!-يوضوصدتهم52-532(7)سنواتخمسوالبيزنجطيينالفرص

سنةعادواالفرسولكن.جوستنيادْالامبراطورقائدبليسارليوصقيادةتحت

(957-531)انولئروانالاولكسرىملكهمعهدفيثانيةا!جرمالم!ر04؟

منقادماُسوريةعلىألفاالثلاثينقاربانهقيلجيثررأصعلىز!هالذى

رفي.وخرإهاواحتلهاانطاكيةالىسارئمحلبواحرق(ممتنهيرابوليتمغء

الفارسيةالجيوشهاجمت(643-061)هرقلالهيزنطيالامبراطوررْمن

فلسطينالىتقدمثمدمئممقشا!برازقالْدهيقوتهاالنا؟كيخسروالملكزمن

قتلمنعددانيقالحيثآ16سنةالقدسنم615سنةالجليلمنطقةوهاجم

القائدهذامناضترواقداليهودانوقيل.رجلالفتسعونكانفيها

ومنهاالمصادروتؤكد.جميعاوقتلوهمبخسبثمنالمسيحيينالاسرىالفارسي

اليهوديةالجاليةافرادبانالعبريابنالفرجوارو(يوتيكيوص)البطريقابن

اليهودوكان.فلسطيقفيبا،سيحيينعهلموهاالتيالمذاةحفيالفرصساعدوا

كانحدثالذىبانسريانيصصدر5وتخبرناالقدسالفرص!ميعطبانيأملون

ايرارْ.الىاليهوديةالجاليةوجهاءجميعالمحتلونالفرصنفىفقدالعكسعلى

علىقدمثانيةفلسطينودخلواسنةعشرةاربعإحدالبيزنطيونانتصروعندما

ولكئوايدوهالطبريبنيامينبرئاسةوالناصرةطبويةيهودمنافرادالامبراطور
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اعداثهمعتواطئهملسابقأجهودامنالت3بليكترثلمالبيزنحئيطور

لولاالسلامينرىكانهوقلالامبراطوراناليهوديةالمصادروتذكرص

بحيثعنيفةقبلءنالفارسيةالأنتصهاراتوكازت.)/\9(عليهالر!بانير

الصليبمنهاوالتيايرارْالىا)كلامةالم!-حيةوالتحدا)كنوزمنالكتيرسلوا

زكرياالمسيحيالفدصاسقفوارسلواباكعراقطيسفونفيحفظشهالذيقدس

واتفاقههرقلانتص،راتولكن.18(االقدسونههوافلسطينوخربراايرانق

الملكزوجةل!يفاانجعالانذى)المقدسالصليبارجاعضمنانفرسء

.وسروربفرحارجعالذلى(ألصرهفترةخلالبهاحتفظتقدالمسيحية"لفارسي

لفلسطينمحررينالعربد-لمافسرعانطويلايدملمالبيزنطيالانتصارولكن

القدسلهسلمتالذيالخطاببنعمرا)خليانةزمنوحرروهاالاسلامحامليق

المقدسة.المدينةاساقفهطلبع!!بناءبنفسهحضوره-شضمبآ

,JewishEncyclopedi!, (New York!17.حجم,Isidore Singer
452.091.2,( Vol.,3 P

591..18.Vasiliev, op. cit. p
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الاعلامفهريىت

الامكنةاوللاشخاء!-:اءالكتابهذافيذكرتالتيالاسماءصتال!ضيران

الشاكلةمذهعلىمنهاالبعضإةكتاتمتوف!لا.متع!دةباشكالكتابتهايكن

الاسماءهذهبهاكتبتالتيالاشكالبمختلفعلمامالكرالقاريءاحاطةولاجل

له.وردتالتيالاشكالجميعاسمكلجنبالىوضعتفقد

8،راماأمأبا،رامأمإاأ،أباراما V.

.Tottإ،موناص

.؟!3(أبامية)ايامصلآص

.wTأبجيل

.8ابرام

3،601،011،153!،01،13،14،15،!،5،7،8ا.راهيم

VOL I TT. I M.

03(تل)ابراهيم

.1!2،!388،28فصحيابراهيم

.(أفريسانظر)ابريس

.871،431،035،135اومبساأ

.292(ب-صوص1)يسوسا

.\!1(أبسو)بسوأ

.1؟43(،صينيسأ)أ!لسينيس

.771إ!مانأ-

.158(شاتتيمأبل)شتتيمأةل-

.026(البلامةتل،ايربليام)أبليامص

.8ابلا-

.227ابراقابن

.01؟(يوتيكيوس)البطريقابن

.NAYأبنر

.041(الفرجإوا)العربيابن

.224-.ةابو

.!4سفيانابو

.Coooث!موثر-لآابو

.83الملقصيرابو

.335(فطرص)فوطروسابو

.'!.،4،93،35(الومزيةالروى)كريفاايو

.2!كمالأبو
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.63،65،67،387غوشابو

.192،292،103،804(ابولو)يولوا

.335إيثيوصايوأو

2!24662(لونياأبو،نياللوإوأ)للويناايو

.(نياللوابوانظر)أبولوينا

.rAlالصوري(نيوص،ولو1)نيوسلوا!و

.07،71،72،268)تل(مطرابو

.1!(أبولوفانيس)اولوفانيس

،7!2،!2.،!38(أيوللونيوص)نيههـسأبولو

.186بعلابي

.99،001أبيشار

.175()أبيماليكأبيمالك

.167أبيميليق

.401(مبيقوأ)ميقو-يىا

.366أخيأبي

.215ء214ابيام

.!!382،3(أبيفانيس)ايريفانيس

2.\\(عابيل)معكهبيثأجمل

.!3اييان

.(المغاريونانظر)نيميونالأبيو

.271الهولابهب

.602أتاروث

.(كاتيسأتارانظر)جاتيسأتار

033(تيسكارعتا،تبصجارتاأ)تيسكارتاأ

38نتيسأ 5 ، TVA.

.722لتكيةا

.331خرثتواأ

.331يننورأ

.02،12،531(نيةتوالا)تونأ

.813ثونأ

.613ثنيوسأ

I"%,335ثيناأ o , T Ot'tءi - A.

.504داروصثبناأ

.512يياثيوأ

.504(الاسقف)بيوساجا

-416-
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216

923

.(كالانظرا)أجالا

أخاب

،TN V.

121،221،222،231،!2(أحاز)أخاز ، 2 ro.

.702،721،831يااخاز

.98يساخثو

1162،!361،13(باأكشا)أخشاف ، 1 i.

.402أخزيا

53،2(خمينيا)نخمينبولاا 3 7 ، Trl ، 2 3 5 ، 2 2 3 ، ! 7 ، iT ، rl،

،142،rNIr I Tail I Vvy.

.02،12،72،431،531،141،341،551،481نتوخناأ

.861خيسيسا

.861،181،032لىخيثأ

.023ملخأخي

.244(أكيليس)أخيل

.225اخيمتي

.214اخيمي

.(أخازانظر)أحاز

.132،163فخرياحمد

.127،914(اموسيس،احموسة)احموزة

.(وزةحىانظرا)احه:سة

.653فحنالاا

.؟.1(غديانعين)اددينام

.137تياددودا

.!.2الثالثنرارياداد

.603اداسا

.31ملخأدرام

.158أداري

TINادريس ، TD.

.002ادوريم

.TVAدورمادوارد

.7توماددا

.411.دوراا

.002،332للامادو

8Aمادا 6 8.V
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!1 A

2أ6

322

IA،

156

223

373

.173بيزيكادوني

.(تموزانظر)ادونيس

.187،3188نياادو

.318ء803،317اديدا

.37اراللو

185(ارامية،ارام)اراميون ، 176 ، 1 73 ، 134 ، 29 ، C'1،

،102،202،502،602،702،!02،121،221،521،

،318،!21،331،303 ، 792 ، TVA ، 242 ، 225 ، TTY،

،356,366.

.141أرابا

.?01،73نهرايمارام

.002اراد

.16،351اربيل

.133ناتاتاار

2!2الاولأرتحششتا ، Tt N ، !23 ، rl.

.2!2الثالثارتحششتا

.T*Ckساثوأر

.8033،933،034،373هيرودبنارخيلوس

.337(عبادوكيةملك)ارخيلوص

.481(تاخيباأر)تاخيياار

9،6لاردن 7 ، 11 ، 5 2 ، 5 1 ، 5 0 , IA ، 2 7 , 4 6 ، 4 5 ، IT،

!6،47،76،1 2 5 ، 1 1 8 ، 1 1 5 ، 1 0 9 ، ! 3 ، 86 ، VA،

،,TNI, TNN ، -T T ،200 ، NAT ، NAN ، 1 71 i NIT I NO,

،232،162،882،!82،492،533،933،243،137،

.4ء3،8!4،

1041اورزا

.302طاشارسلان

rIT،334هيرودبنارستوبولوص ، 'VrA ، 'VT V.

.031الاولارستوبولوص

311،325الثانيارستوبولوس ، 032 ، !31 ، 318 ، 313 , TNT.

.155،225اسكندرةبنارستوبولوس

.346،292(نياللوايو،راشيرننا،عرصوف،عرسوف)ارسوف

.804ارسطو

.(مصرانظر)الكنانةارض

.804،904اركاديوس

.451الار-ليون
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!75

112

147

257

034

\!.

287

f!0..،993(اسكندريةاسقف)اريوص ، f.

.6اروديون

.451ركانا

.451رقاا

.551،522دفارا

.053(رمينية1)لأرمنا

.893ثيايمارا

،85،06،16،26،46،56،6676،68،73،47يحةار

76،1 0 9 ، 1 0 8 ، 1 0 V ، 1 0 6 ، 1 0 5 ، 9 0 ، !8 ، Al ، 83 ، 81 ، VV

،6'، \\5 ، \1 f ، \\ C1؟.Nit، 124 ، 120 ، 11 8 ، \\ Vه

،Too , ViV , T'rT , 2 0 6 ، 2 0 5 ، 1 83 , 1 7 1 ، 1 6 0 , 1 5 L،

،126،526،172،472،772،113،932،133،533،

،4 0 4 ، 'Co 8 ، TIV.

.vvyتياأزز

.(شدودانظرأ)توصازو

.522ريزوا

.002يفزا

.003يكاأز
.536(نلمتنطسوا،نتيويوالثيرا)ةلاساا

2 1 5 ، 2 0 1 "i.

.(ةراتونظرا)لخ!مةارلاسفاا

.533رطةسباا

.453،204(شيفتة،سبيتة)يىءيتةا

.35ليااسترا

.01،51،761سحقا

.(عامربنيمرجائظر)اسدرليون

،42،52،23،33،53،631،271،761،081ثيلالصرا

.VqA،ا!7،

.04!،938،693،604رستمسدا

.032حدونادر

4اسطيفاَن 0 V ، 388 ، AV.

.311338(سالوم،اسكندرةسالوم)سمالومياسكندرة

،5،241،286!،38،42(الكبيرالاسكندر)نيالمقدوالاسكندر

،0M ، 316 ، TIT ، T*tl " 2!2 ، To.

.(نيالمقدوالاسكندرنظرا)الكبيرالاسكندر

.093القدصاسقفالاسكندر
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4يةلاسكندرا 0 7 ، r t . ، 36 5 ، rye ، 3 ) 5 ، yokl ، 2 9 1 ، rok.

.7.368.3(صلابا)سلاباسكندرا

.TVA،325ارسنوبولوصبناسكندر

.325(طابةصارقرن)اسكندريون

33!هيرودبناسكندر ، rrA ، 337 ، rri.

TIAنيوسجااسكندر ، 317 ، 311 ، TTr ، VokT.

.274نةاسكندرو

,'0332اساكندرة TrN , T.

.2،335،356ث.،011(اسلامي)الأسلام

.01،11،033اسماعيل

.386يساسكليبياد

.8اشن

89،؟9،3(يونالاسيو)اسيا ، 79 ، 9 4 ، !8 ، 88 ، 8 4 ، VO،

،331،134،241،551ء101،011،211،261،271،281،!9

213،268،-1E.

،1،531،451،671؟.،01،51،43،62الصغرىاسيا

(T5 O ، TTO , TTA, 283, VIA, TIV, 263, TTA, M, \A،
385،.3!،!04.

.Vii،372"535،356،358،536،366،367الاسينيون

،74،021451،671،225،233\'',(توسزو1)أشدود-

142،462،22!،703،33!،.

.(اشيراتنظرا)توأ!ثرا

.11،03،33،35،36،522،604،ث(اشعيا)اشعياء

.(اشحياءنظرا)اشحيا

.!12(نزارايشمو)نزاراشمو

.232نييلاا-يتيا!ا-اشرر

.(ايلأنيايتيل-اشورانظر)ايلاني-أطيل-اشور

.033،333(نييالبااشور)نييالطيىاشور

"!2،03،24،43،54،7!،11يون(اشور،يةاشور)اشور

341،451،571681،761،091،502،602،802،!03،

112،2126712،122،233،232،422،022،262،282،

TV- , TIT ، 2 58 ، Til ، 2 4 0 ، 235 ، 233 ، TT N ، TT' ، M.

.262نيندا-يسقاإ-اشور

.28،512،261أشير

.39،742(توأشرا،توأشير)اتأشير
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236

.171أشير

.(اشيراتنظرا)تواشير

.31أشيحا

.53،54أشيولي

المناثريووْ(،المفاريون،اناقمرانيون)الميتالبحرمخطوطاتاصحاب

.مغائريون

.05أصفية

.45Tغاممنونأ

16،127أقاريس ، 33 ، 1V.

.02!،\8!،171،175يمافرا

.804افروديت

.153افرون

.604يوليوسافريكانوص

.234(أيريس،هوفرع)افريس

..0،\!261،4افريقية I TT.

.8I"rأفيسوص

.401،603255،335(العينرأستل)افيك

.42!اأقحت

.813(لاجاأ)لاول

.733ناتاا-لبا

.403تتينبااأكر

،3؟1،561،6؟8،36،221،431،1(نيولاكدا)يةلا!لدا

،536 6 ، 2 7 7 ، 2 6 2 vi.

74،761،8615(يكرونا)نواكر

.3آ6يياأكر

.432ينلفنتاأ

.533قيةللاذا

.15بتلال

.\A\،8،162ألبرايت

.343البينوص

.53،233(تراخونيتيس)اللجاة

.603الدسا

.15رئوممطال

.15شدايال

.15عليونال

-431-



5177القانة

.15اولامال

.11،39(الععلشانةتل)الالأخ

.34،334(الالمانية،نيالما)نياالما

.81،52،32،703(يلياا)الايجا

.(،جاالانظرا!3)اليجة

.51اللدان

A.5،87،8'(جزيرةشبه)اللسان

.57(كهف)الاميرة

.(الياكيننظرا)الكيموص

.233الياكم

.503،103الياكين

.442الالياذة

.346اليازإر

.32،702(اليشع)اليشا

.(أليشانظرا)اليشع

.1IAتتاصاليا

.NAYاليحام

.602الوليدأم

.8!265،933،493،3،؟!392،2(جادأرا،كادارا)قيسأم

.71قلحةام

.73حمادام

.54،71قطافةام

.022(أمصيا)امازيا

.Vylاماثوس

.004نيتوصاما

.TTAماكروييوسامبروسيوس

..!3انطا-ليةاسقفامبروس

.(أمازياانظر)أمصيا

.91،131،013،233(عمون)امون

.387،303(يمموسا)امواص

.043لوصامبيو

1امنون 8 V.

821،23ْ1أمنحوطب

.!7أمنمحت
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28!

327

355

035

TIC C

325

216

5(اححوزةنظرا)اموسيس

.7عئشارأميل

.128،245امينرفيس

.(عاموانظر)امو

.53،87امير-لا

.33اناستاسي

.352اناستاسيوس

.704اناستاسياس

،'382الاناضول Hof ، 152 ، 72 ، 67 ,'I1.
.31ملخأنا

TOYاناث , Tty , TO ، 165 , % TV.

.346،347انانياص

923،!3الانباط ، 237 ، 236 ، ،403 102 ، AV،

،311،313،314،315316،،317،318،032،324،

،32!،.vat ، TOT، riot ، riv ، Trvf Try ، Nlr% ،r1r:
،356،104،304.

.288،316(انتيكونيس)انتيكونوص

.(انتيونكوسانظر))انتيكونيس

.288تروسنتيياا

.3،335!2(نثيدونا)نتيدونا

،338،034،341342(انتيباصهيرود)ميرودبنانتيياص

372 I 371 I.

.0ra+بيوصانتوفونيوس

،TTA%،311،312،318انتيياتير TTV ، TT% ، ICY* ، IrV,
،338.

.القدصانظر(اورشليم-انطيو-ت)اورشليم-انتيوخت

Y.03لبنانانتي

.332،335(ساباكفر)انتيياْنريس

(انتيكونوستثياسL)ارستوبولوسبن(انتيجونيس)انتيكونوس

،327،328،3 -V ، 3.9T

.(ارستوبولوسبنانتيكونوصانظر)ارستوبولوصبنانتيبونيس

.(انتيدونانظر)انثيدون

،AV\،52(جديعين،اينجدداي،خكيدي1،أنكادي)انجيدي V،

،034.

.(انجيديانظر)انكادي
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.936،037،371،372،376،378،381يوحنا(سفر)نجيلا

C'ACء037،376مرقس(سفر)نجيلا ، 381 ، 3 VA ، 3 VV'.

،376،377،378،،037،371،372،37لوقا(سفر)نجيلا

?rAV , TAI , 383 , 'CA.

،038،!371،372،373،376،378،37متي(سفر)انجيل

(CAI' CAC' ,'CA'.

T'ندراا Al.

k.23نيكوساندرو

.rriندروماخرصا

.28ندورا

T%،؟5(خيانطبوا)نطاكيةا T ، TTI ، 33 1 ، rTA ، 1-T ، YO% T.

504،704،014.

.803ثيوصانطيوخوص

.903سيديتيسالسابعانطيبرخوس

.318عشرالثانيانطيوخوس

.4!3(الفيلسوف)انطيوخوس

.2،503،323!2(يوباتور)يوياتورالخامسانطيوخوص

.321،328،932،033،331(نطونيوسانى)نطوا

.(نينطوانظرا)نطونيوسا

.1.369.3؟!12نطيوخوصا

،8،003،103!292،2(أبيفانيص!)اييفانيسالرابعاظيوخوس-

403،503،IfTy.

2ْ!6الثاكانطيوخوس , o5T ، Toa , TNT

.القدسانظر(اورشليم-انتيوخت)اورشليم-انطيوخت

.(انطاكيةنظرا)انطيوخيا

.601أنو

أيا(نظرا)انكبم

.(يمانأهرانظر)انكرامانيو

.4!3انيبو

NVIانيتا 31jj.

.(ادريسنظرا)اينوخ

.2!بياو

.173،174اوثنيل

.2،134!الثالثةاور-

.31اورفة-
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.813نوروا

.151تيةرارولاا

1ياروا 5 3 ، NAY.

.(نارحونظرا)نيتيساروا-

،'f!1،21ورا 1 4 ، 1C.

جرمايا.انظر(جرمايا،اورميا)اورميةص

.(ياجرماانظر)رمياJا

.8؟.31اوروك

.31اورخوي

.!2يةاور

.002،502اوسوركون

33!بااورو ، TT- ، 3 1 8 ، 7 2 ، 5 7 ، Z N.

.(لقدسانظرا)شليمورا

.292،583(يروز))يسيراوز

.1،612!4فيروا

.08،83فيلاو

.232اوفرا

43،67،112،،1431(سْمرةراس)اوغاريت ، 111 ، f!1،

115،166،174،183،1!.243،،244،245،246،274،

VAT' ، TVai.

1336(اوكتافيان)اوغوسطوس ، 334 ، 333 ، 332 ، 033 ، C'C'،

.،4،404604!3،!33،سه!7،8+

..!\اورنان

.(اوغوسطوسانظر)اوكتافيان

.244اوكتافيا

.51،333اولاثا

.TTt(الخامسنصرشلما)اولولايا

o.84،8نراو

CAAنياساو ، 792 ، '' V.

31 liji.

.364،385(نيونكراماأ)يماناهر

.385مزداامورا

.2،01N!،31البحرأهل

.!\ياهوأهي

.137ايابنيلو

-425-



4295ياخيايا

.143أددايتيخايا

.137ختيريايا

.143أياب

\.trرامميايا

.225ماننأيا

\.2iخاموأيان

%roايامبليخوس E.

.(ابسوصانظر)اييسوس

.VIMأيباب

.88ويرايبو

.Aايبريوم

.032،321(الايطوريون،الأيتوريوناالعرب،ايتور)الايتوريون

.243يتيةكر-ايتيو

.103ايثبعال

.23ايثام

3!ايثريا Ot.

.10،1.26211،223ايجون

.43،161،167،246،263،274،282،323،904ايجة

،91.491،902.،!52،152،158،185،18ايدوم

217،022،222،225،227،023،235،237،23!،092،

403،0!032 , TNA ، TNI, 313 ، TNT ، TNN ، T325لا,TYV,

TTV ، TVo ، TTI ، k'TT ، TTA.

f\1\67،263،0ايران ، f.

،('378ايزيس !16 ، \ C.

.334نيوسايرو

.317ايروتيحوص

.\V\ايسساخار

.286ايسوس

.182إيشبصال

.(نزاراشموانظر)نزارايشمو

.292ايشمو

.(الايتوريونانظر)الايطوريون

.512ينرونا

.VTIيفوروصا
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،941،391(يلاثا،تيلوا،هيلاءيلهْا)يلاتا

023،104.

.(يلاتانظرا)يلاثا

.(يلاتائظرا)يلةا

.611يلاحا

.771يلونا

.1،512،442،542،742!9يلا

.336(صلوجا)صلوكايليو!ىرا

.531يلياما

.(خلاصةنظرا)يلوساا

،125،161،167(جبرينبيت)ثيروبوليسايليو

3!1,Tor , VNA.

.01زورايليا

.هايلونيون

.4ايلوهي

.(القدصانظر)كاييتوليناايليا

.(الايجاانظر)ايليا

.138ايليميلكو

.(اكرونانظر)ايكرون

.(امواسنظرا)ايمموص

.TAVيموسا

.804ينياسا

.138نوينخاا

\.1iتاينتاروا

.136تاينداروا

.(نجيديانظرا)ينكيديم!ا

.(نجيديانظرا)ينجددايا

.521يونا

3؟ا-!ب 0 r !2 r.

.731،741يهودا

.501ييونا

-ب-

3،n

11،3،!،7،8(بليبا،بليةبا)بلبا 0 ، '1C،

،69،221،!29،39،5،!8،ظ37،1

-274-
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226،32Y،

31،32،34،

125،127،



691,302،221،234،236238،،923،-Vi،

.3!2

.3!9صيشيوتربا

.138سخوبا

.304(يسلقدI)-وسبا

.346شاليمباث

.2،333!92،5؟،2!15،2(لىسنيايا)سنيابا

.15نبا

.(صلابارسكندانظرا)سلأبا

40'1نباشا ، 1 2 5 ، !2 ، o851ء،\V\.

.53نيتيسسابا

.53ليوزويبا

.504،604مفيلوسبا

24!،82الذراعباب ، AV.

.431يابو

.153)اسماث

.153با!فشيبا

.156باهيريا

.174باراق

227يا ، 226 4J.

.136بابيروض

.245(بايلوص)يايلوص

.TElشاليمباث

.77Tالسمكباب

.292(بانياس)بانيون

.1Nبرازيللاي

.(مهـاهيروثانظر)برحاتور

84.،704يروكوبيوص !. ، i.

054يريليوس A

.124.برديا

.156بروة

.173(بزك)بزيك

.(بزيكانظر)بزك

.173بزقا

.232،233(يساماتيك)بساماتيك

.(بطالمةانظر)بطالسة

-428-
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492

021

،1،392،392!2،!38،287388،938.2:(بطالسة)بطالمة

I%'792ء592، Tat203ء.n I IM I TTT I 30 7 I.

.48،711البطوت

.05البطيق

.(51البترنظرا)بطرا

.376،387،388،938،993،!134،368،36بطرس

.4!3،2!2فيلوباتورالربعبطليموس

t.52،؟92أبريفانيسالخامسبطليموس

.303(سوريةجوفحاكم)بطليموص

.703،803فيلوميتوربطليموص

.031لاثيروصبطليموص

.TTA،321مينيوصبنبطليموس

.2!287،288،2صبطليب

YOk،288دلفوص6فياالثانيبطليموص 7 ، 2 OL 5 ، 093 ، 28 Ok.

.928:رجيتيسالثالثبطلي!وص

.(عكاانظر)بطلموميس

.51البطيحة

53،037بطنية ، 338 ، 334 ، Trr.

Tملكارثبعل N Ot.

.2،1ميخه-بعل

168،38زبوببحل i.

.185بيرازيمبحل

.103،502بعشا

.503ازوربحل

،!28،32،601،165،172،176،402،702،02بعل

CAC،2،246،247،248ث022،5، ، TAY.

.292جادبعل

.03،224)بندا

.05.032البقاع

.161بليس

.53اليلاوسيق

.53اليلايستوسين

.11،246!،67،001(ةلموطة،بلاطة)شخمبلاطة

.(شخمبلاطةانظر)بلاطة

.(شخمبلاطةانظر)بلوطة
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.364،368بلعال

.375الصغر(بلني)يلني

(أ!رباجزيرةشب،انظر)العرببلاد

.317الشامباإد

.!33الغولبلاد

.041،؟..بليساريوس

.7بلغ

.38بليال

Tالكبير(يليني،يلني)بلني 7 O ، rio I Tl% r.

.(سبلنيانظر)يليني

.491بلقيس

.31بنهاز

.041الطبريبنيامين

،8!\،11،171بنياصيئ

،001،281،351،!!،9حسنبني

.38سيرابن

3عرو(بنو)يمريبنو \.V

.(يمريبنوانظر)عمروبنو

(براكبنه)براقبنه

.(براقبنهانظر)براكبنه

.186بنايا

.185بنسلفانيا

.102،502،602،215،!18(حدادابن)حدادبن

.191،!1.،177بواز

.23،وباستيس

.032!بوتيولي

.604بورفيروص

.(بديلانظر)ليود

.793إوردو

.V(نرودبرس،بورسييا)بورسيبا

.13،423،523!،392،313'2!1(كطمببو)مبي3لو

.503سليبيويو

.662(نمينا)ننويو

.893سةلمقدا(لايو)لابو

.882(كيتيسيو)بو)كيتيسليويو

.722يلدبو
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.301نريوز

.351ياشبورنابور

.(تنوصاسحانظرا)بوغازكوي

.351شوشانبوابة

.!93بورسيكينيوص

434،361،386بولس ، 3 AV 6 376 ، 368 ، 367 ، TIT،

387،CAA'.

.385(إوذيون)بوذا

.!43يتوسبو

.336البوسفور

.134بيتارامبثا

نيوسييترو

.347هوربيث

.934(بيتتير)بيثر

.(بيثرانظر)بيتنير

.303،347عوربيت

.328بيثينيا

.503(زكريابيت)زكارايابيث

03401(نيتيفبيت)ليتيفهبيث

32،366،يير-"(يرلا) 341، ، TTA ،TTT.
.(ييرياانظر)ييرية

.(هاهيروثانظر)هاميروثيي

42،355(بيزنطي)ببزنطية ، 354 ، TOT, 336 ، AV374ء ، ' CVO،

382،4 0 1 ، i . . ، VOt ، TOkA ، TW ، T*tl204،304،504ء،

704،!04،041،141.

76،82،،53،67،73،7475شانبيث ، 08 ، 1°V ، VA،

001،51.،156 ، Ni l ، 014 ، 138 ، 1336 012 ، !.1 ، A!1،

163،164،.6 ، 002 ، ،2!1 185 ، 184 ،V1،247،924؟2،

803 ، 383 ، 282 ، 271 ، 926 ، ran ، 257 ، ray.

،182،6.3،.138،18،...201(سكيثويوكيس)بيسان

261،!3404 ، !93 ، V 89 , V.

.71الصفديبير

.72سلطانبيجة

.1،133،247!.،75يراحبيث

.126،015،161ء601،701،!8فلندرز(بيتري)ييتركلط
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401،123،148،32(شمثمى)شماشبيت ،ْ 391 ، Nlat،

222،247،254،257،258،TVA.

.'CAC،51(لياس-ش)سيدابيث

.(جبيلنظرا)بيبلوص

بوليس(ثيروايليوانظر)جهرينبيث

168ييلبتبيث ، 1 I"T.

بييا

.913نينورتابيت

.014إيرديا

.141شجلشناابير

.!241،42(فحلبتاخر).بيلا

.531بيري

.51؟يونزبير

،06،071،533،343،693(يضوسبير،تبيرو)وثإ؟َ

604.

ء(بيروتنظرا)يتوصبير

.(بيروثنظرا)إيروت

.165,176اناورْبين

.002،214،232،!16زوربيث

.916,284بيس

.002اناثبيت

.003تابواببت

603هورونبيث ، 303 ، Til ، NO% T.

.8Vkريمةببت

.225حنونبيث

.102معكةبيت

.227،246(داجون)دا-لونبيت

.3!\ذكربين

.(العراقافظر)النهرينبيق

.231ايلبيث

.235بيليسيوص

f.42بيليوس

.254بيتيىْ

.928بيرنيس

.192عبذاسبين
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.23المرةبير

.43،166(يلئست)-ديليشتي

.46بيلوس

،47،62،65،71،171،177،181)حمبيت

roiv ، rvf , 335 ، -r T ، TrT.

.48البيرة

.05،403،503،322(صوربيث)سوربيث

.(سوربيثانظر)صوربيت

-ت-

375،!3تاسيوص ، 374 ، AV.

.31أوِتارتا

921،031ء1،231!(تحناك،فاختاعا)ناختا

531،!2\،TAT ، TVA ، 3 VV ، 2 47 ، \`l9.

.(ناختانظرا)ناختاعا

.221يرانتا

SAY،471(ردوطا)بورنا ، TVA.

.251دواتا

11جيتا 00 ، 1 4 2 ، 1.f

.091عنياتتا

.61،612!(ترشيش)شيشتار

.012(اييوتا)اببوتا

.TTA،722رقاتاها

.238تينايتا

.871تامار

.341اسكندريوليوس(طايبريوص)بريوصتا

.23تجيكو

183،021،!2(يههـلو)بلاصرتجاإت

224،225.

.013تجيل

.1C'4اتوقنخت

.!18تحفنيس

.!38،!؟04،41،3تراجان

.391تدمر

.(اللجاةانظر)تراخونيتيس

-433-

002،

144،

(T1،

214،

152،

223،



021

44

.53ذ-ياشي

.75نيسيةدوتر

.31تركية

.433(نقيواتر)قيااتر

.143،573نلياتوتر

،1،302!!،\!811،8(ازطر،ازتر،ازتير،زةقير)ترزة

،452.

.(ترزةنظرا)ازتر

.03!،803(يفوتر)نيفوتر

.(نيفوترنظرا)يفوتر

.012حتفسا

.2Tتتكو

.661نيولتكرا

.(افيكانظر)الحينرأستل

.(الالاخانظر)العشانةتل

.(ماريانظر)الحريريتل

NVNالقاضيتل ، 4 r.

.10حومتا!

.(فرعةانظر)فرعةتل

.66،67،322،227(باتاشيتليلة)باتاشيتل

.73الاساورتل

126(دبير)مرسيمبيتتل ، 125 ، 118 ، 113 ، ANY ، VA،

1،162،384 ، TA- ، 265 ، TIC ، 258 ، 232 ، 922 ، TNT،

\.Tl،22،122،123اليهوديةتل

.156الغربيتل

.016النتلةتل

.162السيمونيةتل

.163الص!نتل

.167الثصريعةتل

.167الخويلفةزل

.691القاسيلةتل

.917،181الفولتل

.rev،3!\الخليفةتل

,Tyr-?عبيلتل 211 , T.

.602راميتتل
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.211البدويةتل

.TIN،213جمةتل

.226زكربتل

.232مذكورالشيخؤا!

.232شويكةتل

.(جزرنظرا)البشارتل

.(-زرانظر(الجزاريتل

.(اريحةانظر)السلطانرات

.(ابليامانظر)البلامةتل

.(مبيدونظرا)المتسلمزل

.263،274،283(ام!،ذل)هوامإوارلا

.(هوامابوللانظر)!.امنل

7(الجيض)الجيشت!! ، T .N؟73

.(مرعشانظر)السندهانةزات

.203ميديةتل

.342الراميتل

.3!4(ياشيىسمكو)فرلشاا،!دصأرا!ْز

.353الجديدة.لل

3730الهومتا!

.؟35إضلةا

Hالتل 5 f.

rot(الحنابتليلات)العنبتليات ، r 1 i.

.(العنابتليلةانظر)العنبا،ت2تلب

.(باتاشيتلانظر)باتاشيتليلة

.TIA،68،96الغسولتليلة

.04،41،52،901،031تلمود

.73العلائقتلول

\.5tتمارين

.33،46(بحيرة)التمساح

83،43،6042،38(لىنبدوا)زتمو 5 ، 2 9 3 ، T EA.

،4،31،4151،61،71،81،91،13،32،42ةارتو

383 ، 3 5 0 ، \'C 1 ، 3 1 0 ، 3 4 0 ، 2 3 1 ، 3 9 ، 3 7 ، ' 1C ، 2 7 ، 2 6 ، Co.

.6ننيولاتو

.61،32تميلاتو

.82!(بياطو)بياوْز

.353(ستراتونبرج)ستراتوئيستوريس
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.341زويارتو

.761لعتو

.155امونعنخنوت

.(ترزةانظر)تيرزة

.(ترزةنظرا)تيرزا

.28فيماقي

.!2(نوتيدا)نوتيد

.(نوتيدنظرا)نوتيدا

.!8لتينوا

.386ماتتيا

.7تيراح

.12،52لتيها

.531تيماء

،843(طيطوص)تيتوص

.357الاولتيموثي

.!37تيموثي

.804تيكة

05376 , r.

-ث-

.831ساباراثا

.651،!03روثا

.92دالثرا

،NTT.،31!تينو NT.

501تبيثوثوو

.،ةلاساانظرا)تيورْيوثيرا

3ثيتيس f.f

.T*tlتيسثيودو

.386ساثيود

.!38قيصريةاسقفثيوخيلوص

..!3قيصريةاسقفثيوفراستوس

.4t*Tثبودوروس

.304(يسلقدا)نيودور

704،804صسيودوئيو

-ج-

.(جامنياانظر)جابنيل
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.404،د.،84لودجا

.65هويوكجاتال

.29جاري

.141ريموتجاث

Aجاسور V.\

.9!3(كالوس)جالوص

.211جابارا

.216جاشانا

.702جالول

.(قيسامانظر)جادارا

.!31،167،181،002،21)كاث(جاث

.32،172جاد

،Tit!018،603،703،803،1(ثاننا)جوثانناجا 317 ، T.

.6نياجاززا

.8،14(كامارا)جامارا

.162،174(بينيا)جابين

.602جاهاز

r..8!2جاسون ، 11X.

.031،311،317،!03الاسكندرجانيوس

.342،!33(يابنة،يبنة،جانبيل)جامنيا

"422،24!5،6،14،15،1(يهوة،ياهوة)جاموقة

27،92،03،32،33،35،36،04،7!91 ، 188 ، \ A،

103،402،702،902،216،217،21!،221،03 4 ، Tyl،

031.

.!2(كوكب)الجبار

.9!\،3،52،171-(الزرقافمر)جببوك

.57جبرود

67،335(بيبلوس)جبيل ، TVA ، 1 65 ، 1 35 ، 1 1 2 ، 1 1 1 ، Al.

.01!جبوليين

.env،1!7جبعة

.232(جيبا)جبع

.002جبثون

.314الدروزجبل

.062لببا

.72!ليااجد
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9،7211جدعون 75 ، Wi.

.231جديدة

.31!،!28،ءتلبرا

.382جرش

4.،6،05يمجرز 0 0 ، 3 4 1 ، 3 2 ، ، 3 0 0 ، Tot 1 ، 2 0 2 ، 2 4 ! ، TZ.

.nrلجرزيا

.42ْ،4،33(رميةاو،اورميا)ياجرما

1جرار 6 V.

.261(تل)يسةجر

،06،72،08،81،!ه،57(الجزاريتل،الجزارتل)جزر

83,8!,09،5.142 , ? Vlk , ') rA , 133 , ? Yr , N N A , ) NV , N،

14!،341\، NAT ، 188 ، 163 ، \ l3،241،251،252غ3ء،

354،255،258،026،362،265،377،403:03!.

.(عامربنىمرجانظر)جزريل

'Tvالانسجزيرة t.

.(العربجزيرةدف،انظر)العربجزيرة

.2،101!،01،13،86الفراتيةالجزيرة

8،1A)سامية!صكأرية ، LT101،511ء،Tit ، TtT, NOT, M.

.1،32،102،502،702،216،218!(بيلجيزا،جيزبيل)جزبيل

.51،53يعقوببناتجسر

.52داميةجسر

.42الحسنيجعفر

.013جفتبم

.(جوفنةانظر)جفنة

.176،211،223،263،؟8،43،52،17جلعاد

.43جلعود

،401،013،!11،74،8،ت47،48،05،54،7الجليل

133،163،492 ، 323 ، 11T ، 602 ، l15 ، 491 ، 184 ، 1V1ء

403،032،341 ، 33 i ، 333 ، !32 ، 328 ، 327 ، 3\'T ، 32 i"

346،347،CVO ، 378 ، 374 ، 373 ، 34 A'،387هـ ، 'VAT ، 3 A،

041.

.51،061!(لكلكا)لجاجل

.?08نجلبو

.081عجلبو
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.105،382جلبو

.222(!لمزو)جمزو

.883ليلجحا

A.7نمرجمدة

!13-.جمتي

.91جنين

.918جنويت

.73!،15(يترا-ضيز)دتيرجف

.(يمتجنيس!!نظرا)يتارجنيز

.15يرجنز

.(فايانظوا)ياجو

28!سورياجوف ، TAA ، TAV،.17،303،703،803!2،!ء،

033 I VTV I IVNA.

.303جورجياص

.603،803،031هركانولىطجون

.531الجوف

.3،053؟!،كاث932،8لينوسبيتو-لابتير-و

.04يوسبازسابيترجو

.3؟.()جفنةجوفنة

.riTجولياس

.374،004،014جوستنيان

14جوليان 0 4 ، VA ! , V V.

.004ساحاربنجوليان

.304(القديس)جورج

.375جوستوس

(جوزيفوسفلافيوص،جوزيفوصفا،فيوس،يوسيفوس)جوزيفوس

1،17،703\،ه ، 792 ، 5!2 ، 192 ، 286 ، 122 ، 011 ، AV،

I lV\ V32ءI 347 I 011T I 344 I rlvi I rrv I 932 I 327 I VVI I

351،356،358،364،366.

5،232(يوشع،يوشيا)جوازايا ، 231 ، 34 ، 33 ، !2 ، TA،

Tli I VVIT).

جوستين

93،303،317المكابرص!داص ، 03 ok ، 703 ، 503 ، 03 i.

.(سيدابيتانظر)-ولياس

.151جه!ديت
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861،1815(ثليا!لو)ثلياجو

.112تاباادجو

.112(انكوز)انجههـز

.122(مثايو)مثاجو

.TTTيروثجود

.25،338(نيتيسلاجو)لجولانا

.(لجولانانظرا)نيتيسجولا

.581،861جواب

.Irvتيجولا

.376نينجها

TAVجيمس ، rAT ، k-Vr.

.135(لقديسا)جيمس

5جيرو ، 4 0 1 ، 893 ، 366 r.؟.

.62!لجيروسياا

.103يروتجيز

.2،3.3..،61..6،021،841،231(نيوكيب،نجموجب)لجبا

.512،612(شافاتيهو)شافاتجيهو

.122(أخاز،حازأ)أخازجيهو

.(جبعانظر)جيبا

.(الدراجأمعينانظر)جيحون

..205جيشوري

.(الجيشتلانظر)الجيش

Try،؟34،23(ياكيقيا!ش،ياكينيهو)ياكينجيهو ، rn.

.(جزييلانظر)جيزبيل

.(جزبيلانظر)جيزابي!

،\!!،3،891؟،!28،2(بعاميرو،بمامير،بواميرو)بوامجيرو

،!02،021،421.

.36(ياكيمياهو،ياكميهو)ياكمجيهو

-ح-

.017فيليبحتي

.461،267ثورحا

.131،231،731،831،337الحارث

.31توسيليسحا

.451،571تتوساصحا
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.251حامور

.551محابرحا

337.،303،432(حصمون،حسمون)سمونحا ، vr 1 ، rT.

.71حبرة

.(لخليلانظرا)حبرون

.33،036،336،736(=بقوق)ققر-با

.1،591!4لحبشةا

.(قوقحبانظرا)حبقوق

.313،315(صالحمدائن)الحجر

.904الحجار

11 . ، !18 ، 185 ، 1 60 ، 1 40 - Aar1('ءf.

.017(جورج)حداد

.502،!185118أزرحداد

.318الحديثة

.351(باناديا)حدياب

01،31،13،51،037حران ، I"N.

يجالحر

.23(تل)الحر

.342ثتحر

.05،51،521،103،؟43،47،8حرمون

.132نكرنحر

.011يريالحر

.6،11،92،34،35،111،184،234،؟حزقيال

2حزقيا TA ، TTV ، TTO258ء%، TV9.

.433،!2(نحشبو)نوحسه

.76نةحسو

77\74،87،3لحسيا ، 1 !2 ، 1 64 ، 1l.

.(نس!موحانظرا)نحسمو

.(نحسبونظرا)نحشبو

.(نسموحانظرا)نحصصمو

.51نيالحصبا

.52(وادي)الحصى

.142حضرموت

.002ابرامحقل

-441-



..8،39،21حلب

.03حلة

.05حلحول

.676212حلف

.57حلوان

.84،15لحماما

.261حمص

.3!بيراحمر

3،56233!،31،54(حماة)حهاث ، 9!r ، 2 0 5 ، c.

.(حماثنظرا)حماة

.033،1rvنيل-نا

1حنون IAءTTo.

05حنينة

،471،322،091،\.6'35'35(--خبنبارو1،ثضارحو)ن11حو

rvlr ، 3 1 i.

:(نارحه!نغلرا)ينارحه!

.(نيوخورنظرا)يونحور

2-54،15،85،501،611،12لةلروا 3 ، 2 1 1 i t.

.662بحو

.2؟يبحور

،331،141،151،!6'29،؟41،62،3(حيثي)نلحيثيوا

1،651،751،1د51،5خ،351 87 ، 1 8 4 ، 1A\ ، 1 76 ، ) TI.

.TAr,Tlr,64حيفا

.18دحيلام

1حيرام ، .!1 ، NAA ، NAI!\،91؟.

-خ-

.251،631،!5خارو

.51المنيةخان

138(خاييرو)خابيرو ، NTT ، 134 ، 133 ، 6! ، TV

.141،142،143،154،155،157،161،183ء014

.403،!3خانوكة

.!6،303،603،03!2،!3(خاسديم)خاسيديم

-442-
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.54،539(نقيوخا،تيخا)تتي-ا

401,61خاصور !3 ، 1 2 6 ، 1 1 7 ، N N،؟ث\

471،3 813 ، 2 0 2 ، 2 4 7 6 2 1 1 ، NOLT.

،251بو.رلخاا

.13!لصةخا

.(ضنجرنظرا)رلكبخا

.TTIنثوسخا

..4،؟8،!51الختان

.268،م/26-راسان

.(رالوعةانظر)با)وعةخربت

.8؟الملحخر.ت

.48عتيرخربت

.71البيطارخربت

135.،\.!،73،75،81،83ائكركبصتخر \, T

.611ء-لجونبتخر

.133شويكة-روت

.016المفجر-ربت

.061ةف!أكاادمتاخر

.16آانتررامةخربت

.168المشاشخردت

.702التيمخربت

.211،318،033،382(كانا)قاناخربت

.327(داجون)داكونخربت

.227المقتعخررت

.232قيلاخربت

.332ءلادخردت

.66Tربةإخوابرتخر

.266ي!البربت:خر

267النحاسبرتتكأ ، I-IV.

.603عداسخربت

.(ييلاانظر-)فحلخربت

.354النقبخربت

.355،358تمرانخربت

.Tyv,المنيةخررت

-3ء؟-
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3054كسيفةخربت

.4.2المردخربت

.22،23،24الخروج

i.2اخريدة

.71،184خريتون

.122الخزر

.302،802،902،218،921(هزيل)خزعل

.041الثانرخسرو

.1016خفير

7،48،05،914؟،5،14(حبرون)الخليل ، 125 ، VA،

015،153،.\1،162،171،237 ، 235 ، 232 ، 183 ، NAT،

322.

15\

.!51،8خنريث

99ْحوطبخنوم

؟.3،1!8(سايلوا)سةخلاى

.304صيكيورخو

،01،29(نيورحو)نيورخو

،351،351،451،551،

،155خوني

.79بكخوسو

221،271خيان

.351ننتوخيننا

.521خيبا

.62الخيام

!6،122،I N TV

016،176،184،

-د-

.2،862!3ء372،382سيوردا

.703(نجودا)داكون

.123(صشيوكايود)صشيويوكادا

.1'1`1نودا

.661نانودا

32،681،246تاكالا()(داجان)داكان

.4،303نيالدا

-III-

134I NIT I

091،028.



NAN

\!7

802

934

03!

.761،512،؟38،43،711،75دان

.358ء392نيسيوسيودا

.!38داسيوس

.(دوسيثيوسنظرا)دوسثاي

..ثهكليشياندايو

904الدميثةداثن

.(مرسيمإيتتلانظر)دبير

.3!دجاتي

182داوود ، 181 ، 178 ، 177 ، 127 ، 69 ، 08 ، 37 ، '1C،

،183،184،185،186،187،188،918،591،\!6،

،317،035،374،384،rOiV.

.53الدروز

.(ديبوراانظر)دبورا

.43rيروصدر

.7دلبات

.121،!4الدلتا

،3،851،202،302،602!،!38،56،2،!8،2دشمق

،!02،5 ، 31 8 ، TNV ، 31 2 ، TIT ، TTY ، TNA ، TNN*،

،235،356،358،014.

872،3(يوصيترد)يوصدمتر 7ْ ، 'r- I ، 3 0 5 ، TAA،ْ83،

،631.

113ْالثالثدمتريوص

.093(يوصديمتر)يوسدمتر

093نملد

.8!دهشور

38!دوميشيان , '' IA.

.41(الصالحيةتل،دورايوروباص)يوروياسدورا

.592،!42ء46،166،223،263،192(طنطورة،دورو)دور

.(دورنظرا)دورو

.53دولمين

.761دودو

.'IrTyيسدور

.!23(سثايدو،سيسدو)سيثيوصدو

.دوسيثيوسنظرا=دوسيس

.دوسيثيوسنظرا-دوسثاي

-544-



د.ثالاسكندريةبطريرك(دمنريههـس)ديمتريوس

.473نتينبويكود

.433نينه!د

.53ءشعياأ-رتيريود

\.TV،14رولزايرد

.54!اياد

.AVالصقليد-ودوروص

.016الازهاردئر

.؟اللدانظر))-صديوسيو

.174(دبه!را)ورادر

.891نةتسايرد

.703نيباد

.882(لملاا)نايدد

.803(ينيسديود)تسيودود

.04!،274البلحيرد

.327دور-س

-ذ-

،354الشرىذو

.702ذيبان

.هـ3الكفلذي

104.

-ر-

.(اوغاريتنظرا)شمرةرالهلى

34،46،47،57الناقورةراس

،75،08،401،112العينراس

.13لأرابيانا

.158رابرا

.017ء-دالكريمرافق

.`VV،11(روث)راعوث

.771لرامةا

.01،11لجللفار

.قالعرانظرا(دبلأ)ينفدالرا

.(مامرةانظر)الخليلراءت

.23يفيديمرا

.102راماح

.602جلعادراميوور

-6؟4--

151.



3!أ

13

.802(الكرملجبل)بحلراص

.002رابيث

.216راموث

.(رفحانظر)رافو

.(رفحانظر)رافيا

.66،67باحر

.233بلار

.\01،1ربيكا

1ْهآ،8،281،133،551!،45(رتنو)تينرر

.354سفاررجم

.491،891,002ر-بوام

212،3214رحبعام ، TN.

.156رحوب

204،!31رحيبة

.221رزين

9رشف , NTT253،\؟ ، VO 1 ، Tll.

.32إةرضا

.131،!1رع

.16،22(مدينة)رعمسيس

،\176رعمسيس 166 ، 161 ، 157 ، 156 ، C.

I.4،52!991،2(رافيا،رافو)رفح

.05رفالم

.354رفيف

.52رقات

17رمفبط V.

.48رمانة

.72الوملة

.177رنتيس

.11،47،171روبين

\!%وويا!

.(راعوثانظر)روث

،37،93،04،42،43،47،48،51(يفروما)الرومان

،236،312 ، 603 ، 03 5 ، 03 0 ، 3!2 ، \5C ، 245 ' Vii،

3،431،317،318،!31،032،334،335،336،327،

-474-



92347 ، 346 , r 4 5 ، 3 i 2 ، 3 i . ، 933 ، VTA ، 336 ، 333 ، Ir

348،934،035،352،353،354،355،358،036

''،3،093!05،404،5'3684ء AO،VAT،387،377،'CVO

لأ..6.641

.1813ددرو

.3!؟،rTr،023صدور

.422،833يبتيكوور

.034أنيوسروفوس

.904روفينوص

04،41،503،603،231،313،318،325،!3روما

004،!346،38،؟342،43،!333،334،337-33،!32

.913بوترو

.431نياروكما

.135(عديريب)عاديريب

.121,!18ريزون

.23،24رينماح

رينوكو

-ز-

.54زاهي

.135،931نتاتازا

.793زاكيوص

.561زالو

.(مزاميرنظرا)بورز

.387(بديز)بيديز

،37(زرادشتية)زردشتية

.25،851زرد

.25(ديوا)معينقازر

.64زرقا

1زر 89 ez.

.84زرعين

.741يقزر

.3Tنيازفا

.NT.31!زفتي

.36،385ث

-448-



.661رةلزكاا

TOWI\04يازكر 2 3 7 I T.

.8.12يارز-لا

.804غزةاسقفزكويا

.411القدصاسقفزكريا

.36كلطJزلد

.3!لمزمركط

.137زميردي

.1143زميرد

.103زمري

.215زماريم

.185!بخا(زوبا
زوان
318زوار ، 8 V.

.2؟\،135،136زوراتا

!130زوخرو

.171زوبولوم

.002زورا

،1!93،244،2جربيتير-زووص

.103خينيوصزووص

.103اولميوصزووص

.804تورنيكازووص

.704زوسيموص

.!33ءVrA،36،236،لبايروز

.014باشانيزيري

.\؟.،136زيردامياضدا

.87،88ييمزيبو

.3!683،6ء741(لىصه)نيتولزا

.002ايرز

.512احيرز

.2!82،4!نينوز

.713يلايدز

.123،333روسدوينوز

004ينوز
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-س-
.251يسسار
.58حورةسا

.64،331،002،723(شارون)ناسارو

.15نيتيسكوماسا

.53لمونسا

.(يةجزرنظرا)ميةسا

زبلاطسا

.(يسالوماسكندرةانظر)اسكندرةسالوم

.(إوميسااسكندرةانظر)سالوم

شوميرون(سيباسطة،سيباستة،سيباستوس،،سبسطية)ش،سطية،السامرة

18،28،03،47،48،05،181،!81،302،402،602،

80231 " 226 ، 224 ، 22 0 ، TNT ، 022 ، 211 ، 31 0 ، 2 90 ، Y،

024،341،257،258،271،387،12!،2!3،492،003،

303,!03,CTA , VTV , VVI , TTo , 'ITT , Tyj , 'V TT , TYN،

341،347،351،352،4 0 4 ، f . . ، 3!3 ، 'CAA.

،.331،333،341ء326327،،131،324يننهدرسا TI،

348،384،385.

.338نالياساترر

.TTAسابينوص

.TAYزبد!طزوجةسالومي

.342(أرستوبولوسحفيدة)سالومي

،1-8804سالونيك T.

.234سبار

.(السامرةانظرة)سباسطية

.(السامرةنظرا)سبسطية

.432،134(يةصفور،يسسييفور)يسسيفور

.CAA،\!4سبأ

.32،34،36السبي

.(اسبيتةنظرا)سبيتة

.%21ستيتيو

.916سخيت

.(قيصريةانظر)توريسستراتونيس

-045-



.78،023،123بونسترا

TAT(سيث)سث ، NTN.

.(سودومنظرا)مسدو

.17(دياو)سدر

2(مصصوث)سدر 5 ، )f.

.78يمسدد

.7جوس

.(سيرجيوسنظرا)صجيوص

31،8.4(نياص)نيةياسر 1 0 ، i.

.161،923ركيستا

.378،!9(الخادمسرابيط)الخادمسربت

.(الخادمبتصنظرا)الخادمبيطصا

.54،451،422،622،722(نيجوسر)نجوس

.704ئيونلسفسطاا

.481لقياحزسفر

.11،51،32،42،52،29،011جولخراسفر

،1،322،132!4،11،02،33،761،9لتثنيةا(بكتا)سفر

،T!1،\!901،011،281،7،!11،2رخبالاا(ب-لتا)سفر

312،512،612،712،812،!12،123،132،432،361،7.2.

،351،861،271،731،471،!4،9،34،6ةلقضااسفر

1 7 7 ، 1 7 o862ء.

.42،013!،11يينللاواسفر

2!.،2،03!،4،11،83كلملوا(بكتا)سفر ، 1 9 1 ، l!\،

5!1،6!1،791،8!1،002،202،402،502،312،412،

712،812،912،022،132،332،432،532،742،942،

ت!..7

Tiek،402ء671اورمياسفر ، 023 6 TTI.

251،531،1فيلصموسفر 81 ، 1 8 0 ، 1 !7 ، 1 78 ، VIA،

TVI , 1 86 , 1 84 , ) AV , NAT.

862ْ،5،6،11،61،39،801،581العددسفر

،01،11،31،41،51،87،!،5،6،8الخليقةسفر

2!،1 67 ، 1 53 ، 1 1 0 ، 1 0 9 ، C'123ء!.

-154-



.801،162،268يشوعسفر

.Tylسفارفيم

2003سككوث ، TA , T.

.ث3سكالاتيروروم

.(سكينويوليسانظر)يوليسسكيثا

.بيسانانظر(سكيثايولس)سكيثويولس

.(المشارفراستلانظر)سكوييوس

531!،318سكوروص

.TTIقيصرسكستوص

.(3!2)سيثيونسكيثيون

*183،225شاليمانو(،شلمان)سلمان

.TVAسلوام

.TV5سلع

.(حرانانظر)تيهسلطان

.388،103سلوقس

.938التانيسلوقس

.7،892!2رفيلوهـ،ترالرابعسلأوقس

37،288(السلوتي)السلوقيون ، 286 ، 236 ، f ir ، 93 ، ernء

392،42!،592،2!8،3!!،003،303،403،503،603،703،

803،!-354 ، 331 , 321 ، 931 ، 18-3 ، \T V , 31 4 ، 313 ، T،

355،358،036.

،7،157،581،017،186،188،918!،13،31،32سليمان

!91-, 1 8! ، NON ، 51\ , 1 ! 5 ، f9\ , 391 , \ AT , 1 !1 , \ A،

302،331،213،216،7!3 ، 35 0 ، 31 1 ، 267 ، 247 ، 91C.

.ylklالحاصيسلوقية

.125سلبوت

.5،934(سميساطة)سميساوو

.6سموئيل

شيتاخبنسمعان

.938القدسأسقفسمعان

T*tvالساحرسمحان ، VO.

903سمحان ، 03 A " 603 ، 892 ، 7!2 ، 692 ، 'CAI.

.(باركوزباانظر)بار-لوزباسمصان

.332اشكون-شار-سن

033سنحاريب ، 922 ، TTA ، TTY.
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.001شبي

.24بشرسن

.7ايددينسن

.01،235سن

.032البقاعسهل

.24الواحةسهل

.23سودير

.23،85السويس

.NTTسوششتار

.133سوكو

.vylkسوسيوس

.375سويتونيوس

.904المجنةسوق

.8،52،87،88(سدوم)سودوم

.'vv.1¶،39،!يونالسومر

،43،،3612،41،18،27،31،1(يرنسور)سورية

l،47،70،64،06467،71،74،07،84،08،8،س45

19،29122.، 115 ، 11 2 ، 11 1 ، 1 80 ، 10 4 ، !9 ، 79 ، 1V"

123،125،126،127،128،133،134،135،461،941،

151،152،154،155،156،164،166،017،176،185،

18!،.!\،!23 ، TVA ، 236 ، 2 0 5 ، 2 30 ، 2 0 2 ، 1 5! ، 1 '1C،

2 IT24,388ثء'، TAi , VAT , 274 , TVT , TV- ، 268 , VIA،
.TIA , VVI , 'f\ i , \T T ، -T 5 ، T9if ، TIM ، y4ky ، ToO ، 2 t,

3 TA , TT- , 338 ، TTI , 325 ، 3 TN , TV- , 3 % lء-TIT, TI،

841 . ،2 4 . 0 ، 793 ، TOVV ، !3 . ، 385 ، IVYO% ، IVIV

.71سيال

.؟8دنسيمتي

.87سيفيروس

.88نميرةسيل

A.8عسالسيل

.9!،8!،79سيزوستريس

.143سيللو

.158،171،185،602،702المجيبسيل

.158سيحون
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.25،17،433(اسادما،دامسا)لسيبا

.(يسسبفورنظرا)يسسييفور

.434سيكاري

.304،704(صجيويصر)سجيوسير

.(هيليناانظر)سيلينا

.02يدفروندسبجم!صو

،2،52،26،85،26،71،48كأ،12،23سيناء

،851،561،581،35 4 ، 3 2 0 ، 3 1 4 ، 2 97 ، TVA ، 11C،

4،!04.

.NV%سيميون

.114سيفا

.61،541،251،551،651،261(سيثي)سيتي

.303سيرون

(سكيتيوننظرا)سيثيون

.(سثنظرا)سيث

7223330بيلسيل ، 2 3 ! ، TTA.

..(مرةلساانظرا)ستةسيبا

.(السامرةنظرا)سيباسطة

.(السامرةنظرا)سيباستوس

-ش-

I،6682ولؤشا 1 7 ! ، 1 8 7 ، 1 VV ، 1 76 ، 1 7 4 ، 'fl

081،181،281،782 0 1 ، N.

.761رمكاشا

.(ناروسانظرا)نروشا

.(سلماننظرا)نوليماشا

.401نوعاشامو

.301شايزانو

.9،213!126،127،013،1(ناشارحو)شاروحين

.(شاروحيننظرا)ناشارحو

.138،551شاسو

.135شاراتوم

.TVAفيرولودشارلس

454---



.822ريادلورورشا

.014ازمبرشا

.012،332(شللوم)مللوشا

،39،101،174(العربجزيرة،الحرببلاد)العربجزيرةشبه

T*kT ، 356 ، 336 ، TVV ، 803 ، Yll' ، TVT ، NoLi 6 L4AN ، NAo،

04!.

.(شلمانظر)شاليم

27!الهيروغليفيةشبه ، TVA.

.T!378,7الكنمانيةشبه

،13،14،47،78،79،89،!،5،6(شخيم)شخم

001،401،11!,-NOT، 145 ، % II , 141 , 125 ، NYV , NY،

153،171,174,'TIT, 254 , !24 , 245 , 031 , %\A , \ AT،

277،TOk\ , TVoi , TVA.

.(ضخمانظر)شخيم

.183شحر

9،353الاردن!ثرق ، 52 ، i014ء ، 125 ، !.1 ، \. i،

151،158،171،991،202،502،602،802،211،216،

223،224،2276237،283،185،2!3،2!7،803،315،

333،326،338،342،345،366،037،038،386،3!8.

.141شونيم

.05(الكبيرةيعةالثصر)الثصريعة

.251(جبل)لشراعا

.52المناذرةضريعة

\.Irv(تل)الشريحة

.05(وادي)الشعير

.52(وادي)شحيب

.48الشغور

.125شعالبيم

.(سلمانانظر)شلمان

.71(وادي)Lشلا

*401،183،246،247(شاليم)شلم

3ْ8ْ،2ْ5الثالثنصرشلما

.(اولولاياانظر)الخامسنصرشلما

.(شاللومنظرا)شللوم

-55؟-



92،601،175،37(شيييش،ششى)شماض v.

.31فييمشفار

.176،173شمعون

.175شمشون

.N?شرممط

.68،901نةالشو

.364نتشواشيا

.133ناضوتار

.014411باشو

.135تناشوتا

.136شوتا

.431عدداشممو

.136شووارداتا

.(ئيلصمونظرا)شموئيل

.15*شويوليوليوما

.421,431رداتاtشو

.335،236(اوصور-اب-سن)شيئسبازار

.186شوشا

.172شونام

.002.شوكو

.411،002نيمشو

.(السامرةنظرا)شوميرون

.6شيفان

.188،891،9911002،212،213(شيشنك)نقشيشو

.(نقشيشونظرا)شيشنك

.162شيروم

4315بحلشييبتي

.37،481شيلوح

.%t.شيدى

.021زردأبوشيخ

.22!هشيبنا

.37ضيول

0VIEشيسْرون ، TV N ، I.
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.48(جبل)الشيخ

..137باعلوشيبتي

65،66.68،عليضيخ

.05اسكندرشيخ

-ص-

.46صارون

.161(تل)الصافي

.3.9Li-311صا

.337صالح

.55(صارة)الصصوله

VTT،05رالصسا ، NOY.

.(باوزنظرا)بةصو

.861قاصد

.Tri،623،823قياصد

rAi.نقيوولصدا ، 3 6 0 ، 'Vtl ، rN 1 ، VN.

.(يسرسيفونظرا)يةرصفو

.84صفد

.42(جبل)فةصفصالصا

.17يمالصفدا

.761صقلخ

.4،6،82،13،23،34،771،781،181ئيا!صمو

3(ننيووصيد)اصيد 2 2 ، 2 9 1 ، TAY ، 1 9 5 ، 1 ! 1 ، NVI،

623،533،343،283.

.251،512،732صير

،1،691!19،4\،'1.،91،681،881(يرصو)رصو

!12،652،462،862،33 5 ، 3 2 8 ، 2 ! 8 ، 2 9 4 ، 2 8 7 ، TAI،

283،293.

-ض-

،81،0116171،126.،1..،75،78،83(تل)يرالضو

941,256,TVN.

-كل-

54،5بونطا

-457-



.62،65نيةطاحو

.(تابورنظرا)طابور

.16،23نيسطا

.(يريوستا،4نظرا)وصرطا

.67الحمامطبة

575الطبائق

4،341،342،6343!48،05،51،52،65،133،3صابرية

374،937،3!8،93!،004.

128،148طحوطصس " 14 "ْ 144 " 133 " 132 ، C'1 ! ، 1T1"

151،531،271-، TV.

.(ترزةانظر)طرزة

.TIAطرطوس

.154،503(طرابلس)الشامطرابلس

.3AA،\6!طرسوص

.(دورنظرا)طنطورة

.05الطور

.48طوران

.66مرسىطور

142،331(بياتو)طوبيا ، 8!2 ، 792 ، Cpl.

.512،331الطيبة

.031طيبة

*114طيسفون

.(تيتوصنظرا)طيطوسْ

-ف-

.84يةهرلظاا

--ع

1'{'03،2،!6،2عاموس 0 ، 1 67 ، 1 66 ، 'C.

.29،851،981،502لعاصيا

.121،!39،7،!8عامو

،51،913!،73،74،75،97،08،83،86،901عاي

452،28-4 ، TA.

.(معكةبيثأبيلانظر)معكةبيثعابيل

-458-



NOT

36،

157

18!

TNA

TV

3!7

246

NTV

أ،4

391

143(خيياءبدي،حْيبا)خيباعبدو 6 NIT ، 913 ، 138 I TV،

،184،028.

6،3'5(يءبر)نيولعبرا 4 - 2 5 ، 2 2 - 1 6 ، 1 4 ، 1 3 ، 1 1 ' V،

.4،32،.8،69،N 5 2 ، 1 5 0 ، NTT ، 1 1 0 ، 1 0 ! ، A!1،

-361،561،661،071-!71،1816861،781،881،

،1!1،3!\،2 1 6 ، TNi ، 2 1 2 ، 2 1 1 ، 2 0 6 ، 2 0 1 - NVI،

،122-522،!32،032،133،432،532،832،043،

،842،!42،!52،262،892،333،653،763،183،

،004.

102عبيل

.771عبدون

.Tern,236ريناعبر

.304عبدواس

.313،413،403،1.463.4(1*بواو،اعه!)عبدة

4Tدةعبا 1 7 , T N.

.23لحبرةا

13أشيرتاعبدي o.

.913تيرشيعصدي

9Nملكيى,&ء r.

.(تيستاركاأنظرا)تيسكاعتار

.183عثمشار

.21!،202،402،502،216،218(عثليا)لياعتا

.(عشتروتنظرا)عشتاروت

.46عثليت

.263عتيليت

00\05،52،251،2عجلون ، 1 8! ، 161 ، 160 ، 1f،

،303.

،001،701،111،211،131،181(تل)الحجول

،05(،TAT , VAN , TVI , TVV , TV 0 , TOY , NU،

.83Nعب،ج

3،11،21(إلرافدينبلاد،النهرينبيقمابلاد)الحراق

67،917ء3،41د ، 152 ، 135 ، 127 ، 84 ، VA،

034 ، "T ، VIVA ، VTT ، TV* ، VVE ، 214 ، 302 I،

-95؟-

222،

126

284

،13،

86\،

241،



Vjr , 257 , 356 , Vir,2كي,%"VAI، VAT ، "Y , YVv , Vv،

285،377،937،385،114.

1(بيةعر)لعربا 77 ، 1 5 5 ، \ '1T ، \ 1 ،ْ ! 7 ، 4 3 ، !3 ، VA،

831،102،402،703،2 37 ، TVr ، 2 3 1 ، TTN ، 2 1 ! ، TNV،

،2،203،603،803!92،7ث،2!426142،242،342،3.

311،312،313،316،032 ، 31 ! ، 318 \''. V(الأيتوريونالحرب)،

2!3 L ، vIaL 3 ، 3 Ok404،904،411ء.

167

703

.(ارسوفئظرا)عرصوف

.7!2الاميرعرق

.382الحرءاج

.!167،21المنشيةعرق

11.2عرقوب

.!.48،71،211،313،314،315،354،4(عربة)!-ابة

r7-،45،05.551،652(وادي)(عربة)إةعرا ، r.

.34،45،47،158،033الحريش

.158،185،702ء5عرنون

.57،58،71الاحرعرق

.75عر!اد

.154عرقا

.154(تل)الحرقة

.211عرقوب

Tعربايا VIه

.28عرازيل

.923المزير

.022(يةعز)يةراش

63،73،532،2رةعز 4 0 ، 2 3 9 ، VVA.

104(حوسبعين)عسيبة 9 Vo 4 ، Tor.

.013المساوير

d،31عسقلان NIT ، 157 ، NOl , 138 ، 136 ، NTT , 1 - T ، IV

4392ء168، ، 233 ، 023 , 228 , 227 , 2 Y I ، 335 ، Y T،

،314،.IatA ، 493 ، TIV ، rTek ، 332 ،TT'.

،5.165،172،176،223(عشتروث،عشتاروت)عشروت

16،92،122،275(عشتارت،عشتارتة)عشتار ، 24 v.

-046-



681،591،742(تيسركاتاا،يثرشتوا،رثعشتو)يثرعئشو

.851اثعشتر

.3،211،213،316،221!918،291،1جابرعصيون

.73،74عنولة

104،ث5!ةالح! ، 931 ، TIT I Not'. ، 391 ، wl.

.47،237،232الحقير

.TTYعقرون

.034عقربة

.937عقبه

31،46،48،911،135،136،138(بطلوميس)عكا

4،703،803!36،292،2كا،913،143،156،102،211

031،9!3 , TA5 ، ' CIA , TIV , TiT.

.(ديدانانظر)العلا

.91بحلعليان

.\A\901،158،178،018،العمالقة

135،8.034!1،عمواس

.89أنشيعمي

1356عمان , 31 o ، TA1 ، 15 A ، 1 a.

.158رئاعمون

158،165الممونيون ، 491 ، 185 ، 917 ، \ VV ، 176 ، 1 Vo

1-TA*k، YIN , TV- , TTV , 226 , YNI , YTo , TYN , TN r , Y

2!3،003 ، TAA ، 7!2 ، i-AT403ء.

.411،!.4الخطاببنعر

.404،904الحاصإنعرو

.(امونانظر)عمون

.4102،202،302،402،702،802،218عر

..7صادوقاعمو

301عمرريون ، 101 ، 8! ، 7! ، 59 ، 39 ، 2! ، 76 ، 1C

501،.6!،801،901،01!16 ، 158 ، 154 ، 125 ، 111 ، N

183،184،187،246،352،273.

.45،29،39عمورو

-23،45،29،134،014،144،4601،153الحمارنة

سس!،ثم،164،391،246،247،251،('154،155،11

-461-



.)06الحناب

.301عنق

.032،534،493(لكيسخا)عنجر

،21،41،51،16،21-3،4،5،7يمالقدالعهد

74،05،15،53،45،87،ث42،27،03،33،38،3 ، 8 l،

1،!7ء6! 5 4 ، NO 2 ، 10) ، 1 2 5 ، 1 1 1 ، 1 0 ! ، 1 0 8 ، oA،

571-163،661-7411'1,!9 ،1. 89 ، 1 69 - 1 86 ، 1 84 _ 1V،

602،702،012،112،132،512،721،821،032،221،

422،522،023،231،235-.2 58 ، 2 57 ، 2 4 ! ، 2 48 ، Ti،

268،4 0 7 ، i . 6 ، 4 0 0 ، i*r 1 ، 3 30 ، 2 *tV' ، 2 I"V.

15،4يدالجدالحهد 30 ، 373 ، 367 ، 361 ، 34 1 ، 3 4 0 ، 1 VV.

1عوت 5 A.

.01،335؟،64العوجة

4(نةنتما،نانيسسا،نانيتسا)حافرعوجة 20 ، ' CAA.

.13،31العيلاميون

.45،158،104ء21القديسءين

.21،158قديراتعين

r.2موسىعيون

.!52،356،35فشخةعيق

.(انجيديانظر)جديعين

.05،254عيبال

.58الملاحةعين

.501اليردةعين

.152عيسو

.158القسمةعين

7254شمسعين ، 2 i.

.257السلطانعين

.138،258،925(جيحون،الدراجامبئر)الدراجأمعين

.(اددينامانظر)غديانعين

.354فقرةعين

.104قتتارعين

.104حاروفعين

.104الوهبةعين
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-غ-
.68وبةكأ

.68،07،71،72(الغسولية)غسول

،\31،47،123غزة \1 A ، V11 ، \1 T ، 0.1 ، 1 .. ،'1V ، V،
126،127،013،155،156،167،017،174،213،931،

5TAY ، TAI ، T 8 M ، 274 ، Tly ، Too ، TIT ، 237 ، 023 ، 227 ، Ty،

TY' ، TNV ، 315 ، TNi ، -\V , Yoko ، T*ii ، 392 ، Tok- , TAA،

904 ، i 8. ، 704 ، 304 ، i 1. ، TAOk ، TTO.

.!04الفمر

393ْ،1!363،364،374،3(الحرفانية)الغنوصية

.3Cء47،05،51الغور

.51الغوير

_3_

34،37،38،79،236،024(فرس)فارص ، %*TT ، TTV،

241،286،287،3!7،-\i\\، i.

.05،018(الفقوعة)الفاقوعة

365،!5،17،3(فيلون،فيلو)يلوفا ، Col.

.T'V*tكوينتلوسفاروس

.012الفالق

.325فارسالوس

،%326،327،335فاسيل TTO.

.338فاقور

rفاسيليس rot ، rr a.

.401،404فحل

.151)تل(فخرية

.(أراميدامانظر)ارامفدام

273الفرات 6 To 7 ، 236 ، 212 ، 151 ، 29 ، 32 ، V.

.321!رجيل

75،84ة74،67فرعة ، 83 ، 97 ، VA01،11!،!.ءAء

126،127،£1'1،051،.V\،!1،302،242،254،271لأ،

273،383،284.

.177فرعتون
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176

803

278

.043يسفرد

.43!،23!،823ثيونفر

.243نسافر

.3!8يسيدفر

.TAIفشنو

.(يليدنظرا)فضيل

.صفطرنظرا(وصطرفوبوا)سفطر

.113،322فقح

.112حيافكا

.للصفحاتالمظمىالاغلبيةفيذكرت(الفلسطينيون)فلسطين

.61،64،65فلاح

.!28فلادلفيا

.346،'45(كيسيوس)فلوروص

3ْ"8سيلفافلافبشس

.(يفوص-وزنظرا)يفوص-وزفالافيوس

.1،002!!ئيلفف!

.004انفنداليون

.761في-51

5،91،38،1فينيقيولْى 7 0 ، 166 ، 135 ، 1 ! 4 ، Al،

،851،881،.!1،1!1،291،591،102-502،702،

،3 ، TVI ، TNot ، TNI3،562،7ثTIA ، VIT i TO،

،284،286،287،192،303،322،37!،3!2.

22مسجة

CIAفيسييسشيان , 3 iV , IT'.

.rrotفينا

.17نفينا

342هيرودبنفيليب ، rrA.

TTAفيروراس ، TTT.

.328فيلييي

rفيستوص 44 ، VET.

.TA%الفيوم

.Tto,4!2فيلوتريا

31مايرسونفيليب f.

.TIT،341فيتيلوص

-Elf-



.143،434(صنيونطوا،نيوصنتوأ)فيلكس

.235ثينوس

.48rكيرياليسفيتتولينوس

.388(المسيحتابع)فيليب

.493فيلوديموص

.493فيلون

7.دا.فيدرا

-ق-

.48القاسمية

.84قا

.013،131،561،!2قادش

.112الجليلناقا

.354النفخقاعة

.337،387القبيبة

.171قبية

،114،124،144،151،164،017قبرص

251،284 , 283 , VVE , TIT.

.rigقبطي

AAA,57القاهرة , 132 , 131 , 1 TT.

.501)تل(القداح

27القدس ، I28،14ء 6 ، TN ، TA , TI - TN' , V

95،63،68،501\- 301 ، 89 ، 7! ، 5! ، 08 ، V،

117،118،124،126،138،13!،142،147،

157،016،167،184 ، 183 ، !17 ، 173 ، 1V1،

5225 ، VYN ، TNOL - %T V ، \T T ، 002 - 7!1 , N L،

235،237،2 VA1ء'TIT، 258 ، 255 - 253 ، f('،

028،286،287-\V 'i ، 031 - To o ، 1!2 ، TAB-

931،322،325-033،2337 - 334 ، TT،.

035،2374 ، T I'T' ، 362 ، 036 ، T o375،6ء 'CA' C

387-38!،3!7،411!1، 01f ، 804 ، f.

.122قدش

.(كدمانظر)قدم

،502،602قرقر

-465-

،226t"vTء

-05،5،V

111،f11،

148,NOT،

N*tY ، NAI،

22!،231-

،2،377لأ3

%`,ANT f،

TIT, I VII-

384،TWI،



25حوحقر A.
.(اسكندريونانظر)طابةحمارقرن

.8Iحطيققرن

.7،404،704!6،3!383،3،؟3،37!يقسطنطين

.7،404!3القسطنطينية

.404(ميناء)قسطنطينة

.9!3الثانيقسطنطينوص

31ازرققصر O.

N.53قصرتوبة

o.43سفارقصر

.355القصيرامقصر

.31،173قضاة

..!\،6!39،112،12قطنة

.55(جبل)ا!فزةا

.TU،153القفقاص

.!361،366،367،368،36،!37،358،35قمران

.013،155،156القنطرة

.033قنوات

734،353-3،443؟.،46،333،333،335يةقيصر

7 ، 4 0 5 ، 4 0 0 ، 8!3 , rot- , TAI.804,014،؟.

.51فيليبقيصرية

.131قينا

.4!\،154القينيون

1قيشون V f.

.917قيس

.04،325،327،333،334،353(قيصريوليوص)قيصر

-ك-

.32ةزموكا

.42ينثركا

.75،86،47ليثيلكوكا

NoOrنشيو-لا ، 1 3 5 ، NVI ، otl.

.951،261(نكرستاكا)ن!ستارمما

-664-



كاشمو)كنسمو(2،2.
.388صندروساكا

.(قيسامانظر)كادارا

.313،335إينوسكا

.(قاناخربتانظر)كانا

.TTY،325لونجينوصكاشيوص

.342،343كاليكولا

.303كالح

.C'35كابياراتيا

.(جاماراانظر)كامارا

at(جادانظر).

5327رجينرصلوكاشيوس ، rv.

.57!بارة

.66(ل-)يركه

.761،691دوكيةكبا

.TVA(لىجببو)لببوع

.73!كيلر

.9،003،403،503،703،317!3،2!2،2!2المكابيينكتاب

.036،361،362،363،365النظامكتاب

.036اليوبيلكتاب

.TTtكتيسياس

جم!.06كتتيم

.(بارنيةكدشانظر)بارنيةكادض

.21،45،158،211،223بارنيةكدش

.18(قدم)كدم

.244كرت

.245كرونوس

.TVNكراوفوت

.325كراسوس

V.53كرخة

.034فيلاريوسكراتوس

.53(وادي)أعركا

.TTT,،65،261،302كركميش

.541-لركشيون
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912

361

341

.9،312!8،131،132،155،163،1-لرنك

.01،251ككركو

،NN*،5،55،75،06،66؟،64،74،05ء33ملكر

،031،641،651،661،171،703،732،492،353،

.3،34،221،641،442،542!(يتية-لر)يتكر

4.(كطفيالحجا)توركوصثوما!لريكوري 0 5 ، Tt.

.386(يشناكر)كرشنا

.335يومالكسندر

.351كسلة

.!38(القدساسقف)الكسندروص

.041انوشروانالاولكسرى

.011الكعبة

T،51,373كفرناحوم A , Tvt.

.167كفتور

.66جلعاديكفر

.(انتيياتريسانظر)سابا-لفر

.34كفل

703،1331كليوباترة ، 033 ، 3 V.

3.\5كلوا

CAA،67كلكيا ، Y11'.

.؟1.،،313،931،354،00(ماميسيس)كورنوب

33!(جلافيرا)كلافيرا ، Try.

.342،344،345،375كلوديوس

.156(نهر)الكلب

.(جلجالانظر)كلكال

.093عكااسقفكلاروص

.YTT,كلازا

.3vv(جلجامش)كلكاشى

.6كلبيون

،13،13،43،79،223،232،233،234،238الكلدانيون

،TaA.

.(جمزونظرا)كمزو
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IT

79

135

16!

\!1

314

357

277

،28،31،32-3،7،11،13،14،91،25كنعان

81،5ء54،46،84، ، 39 ، 2! ، !. ، Al ، 8!o؟
،101،401،801-113،114،116،118،121،122،

،3 , 141 , 135 ، 128 , \ 1C152ء153،!1,14ث،

،571،8161 ، ،O،163،165،167،NIAء162\

،173،173،174،176،17!،181،187،\!.،

،1!5,6 2 ! 7 , 402 , 302 ، 102 , !!1 , %V V , NVI

،252،256ء254،!217،225،331،343-24-

،258،275 ، 274 ، 271 ، !26 ، 268 ، 266 - C1''،

-5345 ، TVI ، 303 , 2 A.

3!035،27القيامةكنيسة , ran , ro.

العروجكنيسة

.7!6،3!3(لحمبيتكنيسة)المهدكنيسة

.Notكنزيون

.204-لولت

04كوريكيوص v.

.368رنثكو

.173ريشاثيمكوشان

.TNTكوثا

.225ملككوش

.236(جوبرياس)كوبرياص

.034سولبيثسيوصكويرينيوس

.034نيوسكويو

.3ث1فينتيديوسكومانوس

.(جولياثانظر)كولياث

.(جوزانانظر)كوزان

.36،37،235،237،238-لررش

788كومورا ، A.

.101سيثكوريت

.601كوشار

.154-لوروستامما

.5،602،702!183،1كيموش

.002كيتايم

.202كيموشكاد
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138

\!9

256

!ض!!.227نادابكيموش 023جابركيموش
TTVكملا ، ) IT.

.016بحلكيرياث

.1!374،375،3كيلسوس

.(الجبانظر)كيبيون

.؟33(جينيليوص)كينيليوص

.47،348!(جيشالا)!ليشالا

.46كيشون

.52موأبكير

.123،125،161(سفركيريات)سفركيرياث

.Nrvكيلوخييا

.136كيسان

.!13كيلتي

.141داللاكيتايا

-ل-

.01بان

8.رسة

91!11،26،33،6وي ، T.

.53جا

.171يش

.014،141،142،00Nبايا

.04،793(لاتينياتينية

.6.1!75،81،8(لاخثراخيش

13!،142،143،14!،016،

002،0227 I vy-2!س.i TIVT I

258،262،265،028 ، TVA ، '' 1V

.375فوتيوس

.493(لاريسااريسة

..!\ماسى

-047-

،117,123,NTV،

161،1!2،\!3،

342،246"025،

.TAi ، TAT.



52'01،54،47،86،1نخانه ، 1 11 ، 1 0 5 ، 10 4 ، fit،

451،751،461،661،761،.2 0 3 ، 1q1 ، 1 86 ، 1V،

802،3 3 0 ، 3 0 5 ، TTT.

712،2ء161،003(لبنة،ليبناالبنا 3 2 ، TVA.

.'CAA،433،733(نيتيسخواتر)ةللجاا

'CYO،76،58(ليسسبريود)للدا ،- 1 7 7 ، 1 73 ، 1 IV،

5A'V ، VLA ، 'VfV ، Vi . ، 3 3 0 ، \r A ، 3 0 8 ، 3 0 2 i To.

.!8لشتت

.2ث5،691،9(لوشيانالوقيانوس

V.8لورو

.?53زلوو

.268لورستان

.318لوسسا

31-لوملوس *k.

.321لوكان

.TiAباسسوصلفكيلوس

.376،938لوقا

188ليبيا ، 3 k.

.54ليفالوسي

.01لية

.926ليسماخوس

.102الليطاني

.103ليسياص

303،403،5.804ليبياص i T.

.342(ليفياصاليفياس

ليون

.(لبناانظر)ليبنا

.351ليشيا

.375لينتولوس

.704ليكينيوس

-م-

.(نوبكورنظرا)مامبسيس
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4045بارساما

.inn,2،39،101،137!،7،11،32(الحريريتل)مار!ط

.23(أليممار)مارا

.Titالصباغيقماجدالا

.I ..L L(السيبانظر).

.145،015،151،164،017،245،274،275،284مايسيني

.016،491،014،115ماكيدا

.\!هكراوسمار-ليت

.1،162،163،251-1(نيتاحمار)نبتاحمار

.Mنامار

.071مالطة

.752،903،431،731،318(باميدا)مادابا

.387نيةالمجدلامار!ط

.'87Cجيمسامماري

.304(التقية)ماري

.104ماديبا

.331ماسسياس

.327،932(مالخوص)مالك

.(مالكنظرا)مالخوس

Tiياممةمار T ، 337 ، 'rTi ، rrT ، TTA.

.TTAيونمار

.804نيونالمار

.143يللوسمار

.734ماكيروس

.303،303تثياسما

.312سكوروصماركوس

.804مارناس

.704ماركيائوص

.(ارستوبولوسبنانتيكونوسانظر)انتيكونوصماتثياص

.'I'OC،5(ممرة)مامرة

.11،036(ميخا)يخةما

.334ماخيروص

.341مارسيليس

.385مارا
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،137مايا

هـ(مرعشنظرا)ماريسا

.(مرعشنظرا)ماريشا

.502،225تينما

.3!مارتو

.251نومما

.371نيثوما

.(الاساةنظرا)المتنصسون

31متان A.

-Tr،168،224متينتبم ، 228 ، TTI.

.23(ستيءجدول)مجدول

.792مجوص

/-ص!ءَ.133مجدليون
،3

،08،82،83،09،!74،75،7!670،73،!1مجيدو

51.،3،-" 1!l،.1،آأ2َ،آ 1 5 ، r112315531،لىاء1،7\1،."بر،

،461،471ثل!63،صقAll1،361،041،241ء231لى361،931

.OtT ، t*\\،3!02،112!،91،302!،ك،t*TY ، 2 23 ، \T A،

،26،072!،2،462،662!صلْم،ه/302،62،-7.،232،642

762،812،1 0 TAi!ئر

.25(وادي)لمجيبا

!71محرز

.04!،011()صمحمد

.563بديلحاامحمود

.1،703!1،8!7(مكماش)مخماص

،قرانواديمخطوطات،الميتالهحر)نصوصالميتالبحرمخطوطات

.!364،367،368،36؟357،358(المغارييئمخطوطات

18،91،22،1(ينيونالمد)ينمد %V t ، WiءTIA.

.4مدراش

.203(مودين)يةالمد

.(الحجرافظر)صالحمدائن

.`C'C!(ميداسا)مداسا

.48الملحمدينة

.68،71،56Tمربعات
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.؟vv،27مرسين

.98رةيكامر

.5،501،102،322نجعيومر

،!002،233،12(نةالسندهاتل،ماريسا،يشامار)مرثلى

!03،318،321،322.

.225(بلادانمردوخ)ايددينا-ايال-مرإوخ

.(ابلانظرا)خمردي

91،46،75،!جزريل(،)اسدرليونعامربنيمرج 0 ، 94 ، i

،144،171،185،602،802،218ء74،75،115

326،382.

.365مريوط

.386مردوخ

375،374،3مريم VA.

936النممكرمزاميى ، r-IA.

.171،232،258(مزباح)مزباح

.03مسيب

.23)تل(المسخوطة

،011،024(المسيحالسيد،يشوع،إسيحايسوع)المسيح

71374،!364،365،367،368،36ء361،362 `, CVO' ، '-C

704،ا!3 , 604 , -f r , 04 0 ، !3 V ,'Coil.

،353،356،364،!37،011،341،34المسيحية

385 ، 381 ، 038 ، 937 ، 377 ، 376 ، 375 ، 372 ، 037 ، ' CIA-

3!1،393،3!6،793،1 ، 041 ، 604 ، 504 ، 04 0 ، !3 A

.(السيبانظر)مسادا

.41المشنا

.46مشقة

،23،52،27،31-616!،3،8(يةمصر)مصر

43،54،74،75،76،08،83-698 ، AA ، A،

63-!6،!8،!\T ، 1`\\ - \\ f ، \ ! 5 - 1 0 0 ، S\-

261-132،134-137،.1f،541،471،941-41.؟،

451-571،1 85 ، 1 !7 ، 1 73 ، \ V . ، 916 ، Ill - '1\C،

188-1!1،!31-691،!81،002،202،502،602،

-74ث-

692،

،66،

256،

341،

388،

367،

388،

.35،

،!.

124،

151،
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214،931،224-22 k ، VTV238.ء ، 227 ، TTE ، VTT ، TV،

251،255،256،266،027،276-287-، 284 - .('AT 'CA.

3!.،933 ، 325 ، 317 ، 314 ، 203 ، 103 ، 03 0 ، 5!2 ، Coif،

035،365،374،385،386،0!4.

.21محات

.53,214,215معكة

.242،288معين

.68المقدصللكتابالبابويالمعهد

،نيونالقمرا،الاسينيون،تالمباليحرمخطوطاتاصحاب)يونئرالمغا

.371-3،362ه!-535(نيميونبيوالا

.40،00660(وادي)المغارة

.57الوادمغارة

.46)نهر(المقطع

.1!2860287،2،،38(مقدونيون)مقدوئيا

347مكور ، rro.

!011،04مكة

.Ton(مخماسنظرا)مكماثر

.'V'6(القدصاسقف)مكاريوس

.3،303،403،503،603،803،317،322!93،2المكابيون

.704مكسنيتوس

.591ملكوم

.\!5(ولك5)ملك

.(هركليسملكارت)691،402،218،892(ملكارث)ملكارت

.127ممبر

.،2،01!!،842(ليسلمواهير)ممبج

.(ةهـرمانظرا)ةممر

.23لمنزلةا

.662،267ا،خيعية

ثا.؟(جبل)ةجاالمنا

.82،922،032،133(شةمنا)منشي

.171،571سةمنا

.84رةلمناا

.45منهير

.56طةمنحا

-75؟-



.39حوطبمشو

.89محاتمنتو

.121منتيو-سيتضت

.133155،منفس

.493منيسارخوس

.244منية

.021،211،346،347مناحيم

.5!\منيليثا

،مولكومور(28،33.)موليخمولوخ

.32موخخو

،_4،11،143موسى V4.،701،801،،901؟366،\

91!،،031،341،036،363393 ،'CAA.

9،53،176موأب ، 174 ، 158 ، AV185،491،591ء،

303،602،215،216،225،226،023،275 ، 263 ، Von،

277،27!،317،318،032.

.(المدية)انظرمودين

.54موستيري

.246موت

.012(تل)مور

.393مونوبموص

.9!3موديستوس

.355أوادمويت

.04!موسخوص

.142بملموت

.NITباعلوموت

.154،155مورسيليس

.93Nمورخاشتي

.133،134،151(ميتانيون)ميتاني

.Alميزباح.

v.5ممسوليئي

.52منشور

.493مينييوص

مينيوس

.(السيبانظر)ميسادا
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193

.(نونيونظرا)مينان

.(يخةمانظرا)ميخا

110'356،358،4باروزميلر 5 ، 936 ، 11C' ، `01C ، x

.293ندرمينا

145،246،282ميكال ، 352 ، 251 ، Tin.

.155ايليميلكي

.T,14114،ميلكيلو!13

27!،258،.3031،ميشع \T l،.V
l.,2.2،702.-2ميدابا

TTYميروم I TNN.
.215ميونيم

.923ميسان

.YTTالميديون

7.403،503!2-003،مينليوص

-ن-

.11ناشوي

،6،64،84،05،73،991،302،942بلسنا

،893،g...

.73،47،75،83،86،961،لناصبةا

.،7،51(ناحور)ناهور

.32ثاننا

33،6i-Tناحوم . , T.

711،112،382ء84،55،261لناصرةا ، 37 4 ، 'P C'V،

.361نامياوازا

.021نياثانا

.003ناداب

.702بوثنا

.318باللونا

.233(بلاصربونا)بلاصربونا

.032لي!بونا

..!3القدصاسقفناريسوس

.304نبطية

.23،035د،34،35،233،334نصرنبوخذ

TAYداحينبي ، iA.

-477-
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.09162.2ء131،157،163،166ابراهيمميخائيلنجيب

.131نجاسا

f.124،22نحميا

.226تاليم-الrنر

.31(فى-حال)نركال

.3366373،3vvالنذريون

.!38م!يدواسقفنسطرريوس

.304نشانة

.(الميتالبحرمخطوطاتانظر)تالمبا)بحرنصموص

.101،201،301،401،801،!اللعننصوص

.213نعمى

.46(نهر)النعمان

.4!نفرتي

.157نفتوح

.171نفتالي

.57،58،62،65(نطوفية)نطوف

،2،125،152،158!،21،48،68،71،75،!النقب

،032،!31،محبي16.-916،237،241،242،263،313

.104،204،؟..،8!354،358،374،3

.52،53النقرة

Tur,333لدمشقيالا؟ةو f.

.7،302نرود

.1،21،431،251\،01نوزي

.85فيلنو

.27هـبي((.)بةالنو

.11،641!يةرنها

.55تالندرنيا

.85نيتيا

4نيقية 0 4 ، AV504،604ء.

.61،382،922نينوى

.602نببو

.(حافرعوجةانظر)نيتسانا

.(حامرعوجةانظر)نيتسانة،فيسسانا

.16،71،343،257النيل

.03نينورتا
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T',41،344ونت 1A ، 'T iA ، 'Vtl.

.232نيخو

.247نيكال

8،9،267314!للوكنيلسون i.

.27ني

C.9'2(سكيثابوليس-نيسا)نيسا

.Toilنيكولوس

.503؟303نيكانور

.viiنيدباي

.382نين

-و-

.ه!،85اداوا

.151نيششوكاوا

.174،315سرحانوادي

.4036003رامانوادي

.355سيقوادي

.104السلطانيوادي

.204حافروادبم!

.05الوردوادي

.247وراواشاليم

.4،6،43،26الصثصريالوصاا

.501وقاص

.3616201يايدو

.166امونوين

245(ترياداهاكيا)ترياداهاجيا

.278باورهائس

،%41،937هادريان TO.

.238(هاججاي)هاككاي

.127هاتواريت

142هاني ، 141 , NVI.

.142هاناثون

.211هانناثون

.213هالا
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324

162

.212هالبيشو

.216تمارهازازون

.25،ء(اكادb)هاجادا

.24يلاهار

.04!هاضم

.4هالاخا

.23هاهيروث

.17،34،27،503،603،331لعرون

.39Tهرميس

.04هوراس

.؟703،041،11(هركليس)هرقل

.351زكرياهرم

.351جيسىهرم

،'5318!،8!7،2!2(هيركانوس)هركانوس 313 ، \1T ، C"

-32!،331.

.918هزيون

.(خزعلانظر)هزيل

T.1"3هزكايا

.9rهسبانوس

.33ء6هوسيا

.67الض!يبالهلال

هليو

.33،231هلكايا

.804هلاريوص

.177هليل

-ATV"،61هكسوص 121 ، \1A ، l11 ، 601 ، 6! ،'1 t،
.254،256،267،273،273،274،!184،24ء

.28هممان

.386(هنود)هند

.،153155028،،122،014،141،143)آرية(اوربية-هندية

.33،94،922،273هننوم

ويلكومهنري

.(افريسانظر)موفرع

.Tilهورون

-048-



?32

.؟.4صياردهو

378(رحو)صرهو ، 3 8 2 ، 91'1 ، 8 ! ، Ao.

.39بةهو

.601نهورا

.331عكتيهو

.013،112،322شياهو

.(يلاتانظرا)هيلا

.2!1،3!3سمعانرفيقة(سيلينا)هيلينا

.6!3قسطنطينام(هيلينة)هيليشا

.244,351هيليق

.37هيديز

.704هيروكليس

.704هيييوليتوس

.804هيكاتة

rNهيلينية 7 ، 703 - 203 ، T'Ok - 092 ، 7! ، i 2 ، !3 ، rA،

،k-rr - rrr ، 331 ، 'VYA ، 'V TV.

.38هيكتيوس

.277،378،!501،165،16الهيروغليفية

هيكوخاسويت

.151،152،016نهيفير

.164هيلادي

.3!168،3هيردوتس

104هيلاريون

.52هيروميكيس

،238(هستانس،هستانيس)هيستانيس

.(همبجانظر)هيرا.بوليس

.(القدصانظر)هيروسوليما

.503حمي!ومونيدس!

.334هيللانيكودع!

،034،345،347،035،353-334،336-46،326هيرود

358,'VV.

.(هيرودبنانتيياصانظر)انتيباسهيرود

.rtA،335هيروديوم

.!33مييوص
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013

387

335

يافو

يالو

يائير

.043نيوودهير

.TtTصيادوهير

243،343،24AAAيبااك!رد.هير ، T'.

.3،643،743؟5نيلئاا.بباكرأدوهير

-ي-

.4يهويا

.02،812!،102،702،802هويا

-'T1،01،501،321لأ،64،66،57،48(باجز،فويا)فايا

،573،862ء22،722،642،362!231،731،761،1،

،1!2،ITY ، 3 3 9 ، 3 2 6 ، 3 0 ! ، 3 0 7 ، 3 0 3 ، 2 i 5 ، %*T y،

153،3ء053، ! 8 ، ' CAS.

.(فايانظرا)

05،521.

761.

.(جاهوفةنظرا!ياهوه

.2،246،245أ4يم()يام

.024أياشيبا

.246شاليمياكون

.268(جا!بن)يابين

.(منياجانظرا)(نةيرب)بنةيا

.(،فيجيهونظرا)ياكينياهو

.(ياكيمجيهونظرا)ياكيمياهو

.Trسوفيام

.135يارموث

.014يا!رون

.89ياع

.301عمموياقر

-.134ياشداتا

.(جابينانظر)يابين

233،!02(احازياهو،أحازيهو)أهازياهو

.121يارون

.\!091،1ياكين

511،521،183،091،258اليبوسيون
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.03Vيحم

.52،66،67،364يرءوك

061موثير

.(مبواجيرونظرا)(إصاميرو)بعمامير

.(بوامجيرونظرا)بعاميرو

.742احيرر

.(بيلجزنظرا)إيلفي

\،11`،31،54،951،061،.\6،7يشوع

892 , VIA , TrA , \ VN.

.16(حار)هاريخعقوب

.!93،!5،6،01،11،15،16،91يعقوب

.'Act،387ا،سيحأخيعقوب

.175يفتاح

.(يامانظر)يم

.132ينعم

.(نوزجممانظرا)(.بلآيورغان)تيةيورغان

.21،023!،902يههـاش

،011ء43،52،53،ث.-37(نيةنايو)نانيو

59C ، 6!2 - !2 . ، 287 ، 272 ، 026 ، TIC' ، Tit،

033،933 ، 'v TT333،334،345؟ ، 933 ، TTA،

i - A , i '-I , 4 0 V , k*%*V , rOL-k , rat i , rAo , rVV.

.(يفوسجوزنظرا)يوسيفوص

.7!171،2،!!،16يوسف

.!93(نتالكو)يوسف

.!374،378،37النجاريوصف

.c!2هيرودأخيوسف

.224اليوسفية

.(ياازجونظرا)شهيايو

.014ستيكيريو

.804سيا9ديو

زكريا(بنيحي،+زكريارناي!هـحنا)المممدانيو-ضا

037،371،372،937،404?، 293 ، rA.

.''AVزبديبنيوحنا
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.304(يسنلقلاا)يوحنا

لح..8ستوميسوكريوحنا

34ليالكيشايوحنا n.

.(ثامجونظرا)ثاميو

161،4(سيبيوصيو)يبيوصيوز 6ْ ، 4 0 5 ، 93 9 ، 'CAA،ْ7ث-

.(يبيوصيوزنظرا)يوسيبيوس

.4يوشع

.VIVيود

.(قيصرنظرا)قيصريوليوس

.(جيهوشافاتانظر)شافاتيهو

.(جيهوياكيمنظرا)ياكيميهو

.(جيهوياكينىنظرا)ياكيقيهو

.(جاهونةنظرا)يهوة

،3،6،71،81،12،22،42،52،26(يةيهود)يهود

43-14،34،8767!،111،432،236-043،268،TAI-

928،192-392،592-!03،113-313،831،223"523،

،53ء،43!،3ن!7-143،443-923،133،333ء326-823

38(0 ، 376 ، '' 'VC ،. 366 ، '' IT ، 362 ، 360 ، 35 8 ، 35 5 ، Ca،

4 0 7 ، 4 0 6 ، 4 0 1 ، 4 0 0 ، 3 ! ! ، !38 ، 'CAA ، 38 5 ، 38 4 ، ' CAN،

014,114.

.366المسيحيينليهودا

2!وذا 1 1 ، 't ('! ، -'t . ، A91 ، 1 9 7 ، 1 76 ، 1 73 ، 1V1،

212،512،812،023،336،237.

.402،702،712،812ء202(ميورا)راميهو

.502،602،512فاتشايهو

شبعيهو

.(يواشنظرا)اشيهو

.12،002!،812اعديايهو
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